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l-ATA DA 58" SESSÃO, EM 16 
DE MAIO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

- N9 44/89, sobre O Projeto" de Resolu
ção n9 183/88, que revoga o item VI do 
artigo 406 e o artigo 412 do Regulãffiento 
Administrativo do Senado Federal, apro
vado pela Resolução n~ 5Bn2. 

- N~ 45/89, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n9 3/89-Complementar, que es
tabelece casos de inelegibilidade e os pra
zos de sua cessação. 

- N9 46/89, sobre recurso interposto 
pelos Senadores Mauricio Corrêa e Mário 
Maia contra decisão da Presidência do Se
nado Federal sobre questão de ordem sus
citada na Sessão Secreta realizada no dia 
1 o de março de 1989. 

- N9 47/89, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n" 3/89, que acrescenta para:
grafos ao artigo 41 do Decreto Legislativo 
n" 72/88, que dispõe soDre a remuneração 
dos membros do Congresso Nacional. 

1.2.2- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n? 1 10/89, 
de autoria do Senador Severo Qomês, qúe ·
dispõe sobre a mineração em terras indí-

. genas _e dá outras providêndas. 

1.2.3- Requerimentos 

- N9 268/89, de autoria do SenadoJ 
Mauricio Corrêa, solicitando ao Go\l'emo 
do Distrito Fede_ral, informações que men
ciona. 

- N? 269/89, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, solicitando ao Presidente 

SUMÁRIO 
do Tribunal de Contas da União o encam·i

__ _nhamento ao CongressO Nacional, do rela
tório trimestral das atividades daquela Cor
te. 

~- _1.2.4- CoJ!luJ!ic!Jção da Presidên
cia 

- Remessa às comissões competentes 
da Casa, de projetas de lei que menciona 
e abertura de praz9 _para éYJ~Ji~ntação de 
emendas aos respectivos prÕjetos. -

1.2.5- Discursos do Expediente 

SEJYADOR ALufztO BEZERRA - Uti
gio territorial entre o Acre e Rondônia. Visi
ta à China do Presidente Soviético Mikhail 

- Gorbachev. 
SENADORCARi.ófrPAiROC!Nió, c~-

mo Líder do PDC - Início da construção 
c:la Capital do Tocantins. 

SENADOR RONAWO AJMGIO- U
mites entre os Estados do Acre e de Ron-
Qônia. __ _ __ _ _____ _ 

$ENAi5óRJOÃO LOBO - DesConto 
de faltas dos Senadores. 

1.2.6- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~ 1 ] 1/89, 
de autoria ~o Senador Jutahy MagaJhães, 
que _regulamenta o inci_s_o I do art, 37 Qa_ 
Co_n~t[tuiçii.o.Feder~l._ ·-

1.2.7- Requerimentos 

-. N9 270/89, .de autoria do Senador 
Edison Lobão, solicitando que tenham tra
mita~ conjunta os Projetas de Lei do 
SenadO n~ 7 e 46/89. 

-No 271/89, de autoria do Senador Má
rio Maia, solicitando ~utorização par~ au~ 
sentar-se dos tr_abalhos da Casa no período 
de 1~ a 2~- elo _CC?~~nie ~nlês. ~~P.i'?"t.l!cfo. 

- N" 272189, de autoria do Senador Se
vero Gomes, solicitando autorização para 
ausentar-se do País, no período de_ 18 a 
30 do corrente mês. Aprovado, 

- N? 273/89, de urgência para a Mensa
gem n~ 39!89, que- propõe- ãci'Senado Fe
deral seja autorizada a Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerais SA, Usiminas, a contratar 
operação de crédito externo, bens e servi
ços; no valor equivalente em Ienes a US$ 
7.014.00Q,OO, junto a Mitsubishi Corpora
tion. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Requerimento n~ 218, de 198f!,.de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, solici-
~ndo, __ DOs ___ ~~rOJ_Qs do __ é![1:, _ _1_9;;_.__1L do Rggi-
mentO Interno, ·a inclusão_ em Ordenl do 
Diª d_o __ Proj~to .de,L_ci__do Senado_n9_6, de 
1989, do Senador Marco Maciel, que dis
pOe sobre o exercído do direito de voto 
dos cidadãos brasileiros residentes ou em 
tr_ânsit_o_no exterior nas eleições para Presi
dente- da República, Senadores, Deputa
dos Federais., Qove'[nadOres e DeputadOS 
Estaduaís. Aprovado~ 

_ _ R~_querimento n9 2l9, de 1989, de auto
ri?-do semtdOr Juiahy Mafialhães, solici
tando, nos termos do art. 195, I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do 

·-r~í~90:.P~tQ d_~.L~Cdp Sen@O .. n~ _7, -<k ... 
1989, dO-Senaddr Ruy Bacelar, que estabe
lece_ a gratuidade, para as pessoas reco- -
nheddamente pobres, do Registro Civil de 
nascimento e da_certidão de óbito, prevista 
no art. 5o .do inciso setenta e seis da Cons
tituição brasileira e dá outras providênc_ias. 

· Aprovado. ~ 

Requerimento n" 220, de 1989, -de auto
ria do Senador_ Jutahy Magalhães, solic_i
~do, no~~e~~.dó ~rt:t~.! I, do.-~~~i-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSt DEJ;OUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARlOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Direto_r Adjunto 

menta Interno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei_ do Senado no 9, de . 
1989, do Senador_ FrailcisCo Rollemberg, 
que permite a aquisição de imóvel através 
do Sistema Finan:;eiro de Habitação, nas 
condições que especifica, e dá outras pro-
vidências. Aprovado. _ 

Requerimento n<:> 221, de 1989, de auto
ria do Senador Jutahy Maga1hães, solici
tando, nos termos do art. 195, I, do Regi
mento lnterno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei do Senado n~ 1 O, 
de 1989, do Senador Severo Gomes, que 
disciplina as reJações jurídicas que men
ciona], Aprovado. 

Re<)uerimento n9 239~ de_l989,_de auto
ria do Sena_dqr Cid_ Sª!26ia de Carvalho, 
solicitando tramitação conjunta para os 
Projetas de Lei do Senado n16 102, de 
1988, de sua autoria; 27, de 1989, elo Sena~ 
dor Jarbas Passarinho; 88, de 1989 -
Complementar, e 92, de 1989, do Senador 
João Menezes; e 105, de 1989, do Senador 
Jutahy Gagalhães; ·regulamentando o di
reito de greve. Aprovado. 

Projeto de Lei do Senado no 13187~DF, 
que dispõe sobre as cartas-patentes dos 
oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrjto 
Federal. Aprovado. A Comissão Diretora 
para redação final. 

Projeto de Lei do DF n~ 4, de 1989, de 
autoria do Governador do Distrito FederÇl], 
que altera_ a esti\J.tura das categorias fun
cionais de Assistente Social, Técnico em 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Trragem: 2.200-exemplares. 

Çç_municaçãOStitial, Enfermeiro, Ge6gra
fo, Soct6Iog9 e Nuiridonista, do.-GrupÕM 
Outras Atividades de_ Nível Superior, do 
Plano de Classificação 4e Cargos instituído 
pela Lei n~ 5.920, de 19 de setembro de 
1973, e dá_outrªs providências, Aprovado. 
À Comi§lsão Dire:tora para redação final. 

1.3.1 -Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia 

-Mensagem n~ 39/89, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n~ 
273/89, lido no Expediente. Aprovado, nos 
termos do Projeto de Resolução n9 23/89, 
ap6s parecer proferido pelo Senador Na
bar-Júnior, tendo usado da palavra na sua 
discussão o_ Senador Jamil Haddad. 

~c --Redação fiO_al do Projeto· de Resolu
ção n9 23/89, em regime de urgência. 
Aprovado. A promulgação. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do 
Dia 
· SENADOR EDISON LOBAO - Veto 

presidencial ao art. 5° do projeto de lei que 
trata da comercialização do ouro. 

· SEIYADOR POMPEU DE" SOUSA- Or-
.cu1aç_ão_ da .revista Quorum~ . 

SEIYADOR NABOR JÚNIOR- Conflito 
de limites entre o Estado do Acre e -de 
Rondônta. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO, em 
expljcação pessoal - Utigio entre o Acre 
e Rondônia. 

SENADOkdDSABÓL'\DEO\RVALHO 
- Desconto de faltas dçs Senadores. 

SEJYADOR ALU!ziO BE:Ze<RA, em ex
-plicação pessoal- Conflito tefritorial entre 
o Acre e Rondônia. 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR
O momento nacional. Eleição .Qresiden~ 
dai. Tensão sociaJ, 

1.3.3 -Comunicação da Presld~
da 

- Designação dos membros da Cernis· 
são do Distrito Federal. 

1.3.4 -Discursos após a Ordem do 
Dia (continuação) 

SENADOR EDISON LOBA O-Asfalta
mente de trecho da BR-135: 

SENADOR JUTAHY MAGALHÁES -
Problemas da Companhia de_ Navegação 
Bahiana - CNB. 

1.3.5 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE
RAL- 1'1'" 17 e 18189 - -

3-ATAS DE COMISSÕES 

4-MESA DIRETORA 

5-LIDERES E VICE-LIDEREs DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 58" Sessão, em 16 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

As 14 HORAS E 30M!NUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OSSRS SENADORES, 

- Aluízio Bezerra - Nabor Júníor - Leo
poldo Peres- Carlos Pe'Carli- Odacir Soa-

res - Ronaldo Aragão - João Menezes -
Almir Gabriel - Jarbas Passarinho - Carlos 
Patrocínio -:-: Antônio Luiz Maya- Jo.ão Cas
te1o - Alexai-tdre Costa - Edison Lobão -

João Lobo- Afonso Sancho- Mauro Bene~ 
vides- Mar condes Gadelha- Humberto Lu~ 
cena - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor 
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -:- J_osé 
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[gnádo Ferreira -.João Calmon - Afonso 
Arinos - Jamil Haddad - Ronan Titá-Mâ-
rio Covas - Mauro Borges - Pompeu de 
Sousa - Meira FilhÕ --Louremberg NUnes 
Rocha -Mendes Canale- Rachid Saldanha 
Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves -
Affonso Camafgo ----:- José Richa ....,... Dirceu 
Carneiro -·José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presenç_a_ acusa o -compareci-' 
mento de 41 Srs. Seri'adol'és. Rciilendo núme-' 
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteç:ão de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. }9 Secretário ir'á- proceder à leitura_ 
do Expediente. 

t: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Pareceres 
PARECER N• 44, DE 1989 

Da ComiSsão _de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Resolução 
n~' 183, de 1988. que revoga o item W 
do art 406 e o art. 412 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, apro
vado pela Resoluç~o n<> 58, de 1972." 

Relator: Senador \.Ws_on /Vfa_rtlns 
O Projeto_ de Res.olução n" ~ 83, ~e 198$, 

de autoria da Comissão Diretora, "Revoga a· 
item VI do art.406 e o art. 412 do Regulamento 
Administrativo do Senado_ Eed.emk aprovado 
pela Resolução no 58, de 1 ~72". 

Os dispositivos que se propõe revogar trã.w 
tam da concessão de gratificação aos servi
dores do Senado Federal pela convocação ex.: 
traordinária do Congresso Nacional. 

Justificando sua proposiçã-o, a· Comissão _ 
Diretora alega que "com o pagamento, no 
período de recesso, do valor equivalente à mé-
dia das diárias pelas sessões realizadas du
rante a Sessão Legislativa imediatamente an~ 
terior, não mais se justifiCa-o recebimento de 
qualquer quantia por parte dos servidores" e 
mais que o respectivo valor foi incorporado 
à remuneração sob a denominação de gratifi
cação especial de desempenho. 

A matéria é _de competência privativa do 
Senado Fe-deral nos termos do art 52, item 
XIII, da ConstituiÇão. 

Em face do exposto, opinamos pela aprova· 
ção do projeto, por constitucional, jurídico, re
glmental, de boa técnica legis1ativá- e, no mé
rito, op-ortuno e conveniente. 

Sala das Comlssõ_es~_lO de mato de 1989. 
- Od Sabóia dej:iJrVa!ho, Presideilte ....:: Wil
son Martins, Relator- Maurído Corréa -An
tônio Luiz Maya -Jutahy Magalhães- Frari
cisco Rol/emberg- Chagas RoddfiUeS -Jow 
sé Paulo Bisol- Carlos-Patrocinlo- O/avo 
Pires -João Menezes, com restrições. 

PARECER N• 45, DE 1989 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e -crdadaiJia,-·sabre ci Projeto de Lei da 
Câmara n 9 3, de 1989_- ComPlementar, 
que "estabelece casos de inelegibilidade 
e os prazos de sua cessatão': 

Relator: Senador Maurfdo Corrêa 
O presente projeto de lei teve acolhida na 

Câmara dos Deputados, oli.de originou-se, e 
ora encaminha~se à deliberação desta Câmara 
Alta, como Casa revisora, na foiTTla do dispos
to no art 65 da Lei Maior. 

A aludida proposição legislativa estabelece, 
como condição de iilelegibilldade, a ocupãção 
de cargos de Ministro de_ EStado, Secretários 
de-Estado, Presidente, Diretor, Superintenden~ 
te de órgãos da Administração Pública direta 
e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
de economia mista, cessando~se, tal condição, 
com a ocorrência do afastamento do_ cargo 
até seis meses antes da eleição. 

A Constituição Federal, no· Capítulo "Dos 
DireitoS Políticos", determina casos de inelegi
bilidade, legando à legislação complementar, 
cuja implantação é pretendida ness_e momen
to, o estabelecimento de outras hipóteses "e 
oS praZos de sua cessação, a fiin de proteger 
a normalidade e legitimidade das eleições 
contra a influência d9 poder económico ou 
abuso do exercício de função, cargo o_u em
prego na administração direta e indireta". 

Cotejando-se a legislação derrogada com 
o advento da nova Constituição, e a pr6po
siçãq_ em com_entQ~ cumpre-nos salientar que 
o óbice_ da incompatibilização, na forma do 
dispo~to na Lei Complementar n" 5, de 29 
de abnl de 1970, então sob a êgide da Consti
tuição_q:e 1967, alterada pela emenda no 01, 
de 17 de outubro de 1969, envolvia um uni-
verso mais abrangente de inelegíveis, quando 
fazia alusão também aos Chefes de Gabinetes 
CiVír e Militar da Presidência da República, ao 
Chefe- do Serviço Nacional de Informação, ao 
Governador do Distrito Federal, ao Chefe dO
Estado-Maior das Forças Armadas, os chefes 
do Estado-Maior da Marinha, do Exérdto e . 
da Aeronáutfca, aos Comandantes do Exér
cito, aos Magistrados, ao Procurador-Geral e 
aos Subprocuradores Gerais da República, 
aos Interventores Federais e aos Membros do 
Tribunal de Contas da União, dos Estados e _ 
do Distrito Federal, ao menos que se refere 
as eleições para Presidente e Vlce-Presidente 
da República. 

SOb o aspecto da fixação do prazo em 6 
meses, vede-nos- dizer, ainda, que a medida 
tem respaldo nas situaç-ões av~ntadas nos §§ 
59 e 6' do art. 64 do texto constitucional, em 
qué são Considerados "inelegíveis para os 
mesmos cargos, !10 período _s_ubseqdüente, o 
Presidente da República, os Governadores de 
Estado e do Distrito Fedei'a1, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído nos 
seis meses anteriores ao pleito" (grifo nosso), 
e vedando a estas autoridades a concorrência 
a outros cargos eletivos, salvo se renunciarem 
aos respectivos mandatos até seis meses an
tes do pleito. 

Entretanto, apenas com intuito de melhor 
ilustramos a matéria, fazemos aqui saber que 
a citada Lei Coinj)Tementar n9 sno havia origi
nalmente estabelecido o prazo ·de 6 meses 
para desincompatibilizãção de cargos para o 
pleito presidencial, tendo, posteriormente, si
do reduzido para 3 meses, pelo Decreto-Lei 
n9-l.542, de 14 de abril de 1977. 

Por tudo que foi exposto, houvemos por 
entender constitucional e jurídico o projeto 
sub exame, e, considerando que Sl!a, elabo
ração e apresenia:ção.são frutos do consenso
das lideranças partidárias dos representantes 
populares, q)Je _culminou com sua aprovação 
na Câmara dos Deputados, somos pela sua 
irrestrita _aprovação. 

Sala das ComissõeS, 10 de maio de _1989. 
-Cid Sib6ia de CaiValho -, Presidente Mau~ 
rfcio Córrêa -, Relator -António Luiz Maya 
contra - Ctirlos Patrocinio contra .:..... -o/avo 
Pires ~ João Menezes contra - José Paulo 
Biso!- Chagas Rodrigues - Francisco Ro
lfemberg -Jutahy Magalhães- WJ1son Mar
tins. 

PARECER N• 46, DE 1989 

Da Conilssão de CohstJ.tuiÇãci, JustiÇa -
e Cidadania,- recurso-interposto pelos Se
nadores .Mauricio Corrêa e Mário Maia 
contra decisão da Presidência do Senado 
Federal sobre questão de ordem susd
tada na Sessão Secreta realizada no dia 
1 P de março _de 1989. 

Relator. Senador Mauro Benevides 

Cabe a esta Comlssao, em razão do dispos
to no § )9 do art. 499, proferir parecer sobre 
recurso interposto pelos senadores Maurício 
Corrêa _e Mário Maia contra decisão do Presi
dente da Casa em tomo de questão de ordem 
suscitada pelo primeiro signatáriO acima men
cionado, em sessão secreta realizada no dia 
19 de março de 1989 e que diz respeito ao 
cará~er secreto daquela ~união, destinada à 
escolha de magistrados. 

O assunto merece di.Sciplinamerlto especi
fico nó Regirrientó Interno da Casa. Com efei
to, o inciso I, alínea d, do art. 220, dispõe 
sobre a obrigatoriedade de_ transformar-se em 
Secreta a sessão em que o Sénado tiver que 
se manifestar sobre escolha de autoridades. 
A regra contida no referido dispositivo, mais 
as normas insertas nas alíneas f e h do art. 
402, nos conduzem à convicção_ de que foi 
correta a decisão da Presidência naquela opor
tunidade, pois alicerçada nesses dispositivos. 

Entretanto, se analisa!TTlos esta matéria à 
luz dos preceitos CQnstitucionais vigentes, pos
teriores, portanto, à lei interna corpon's, verifi
caremos que existe, em -~I~ção ao assunto, 
se não controvérsia, pelo menos dúvida que 
requer ser dirimida de imediato. 

O caráter secfeto das _sessões convocadas 
para a escolha de autoridades originou-se no 
Regimento de 1903 e teve, no decorrer de 
todos esses anos, a sua tradição mantida nos 
que o sucederam, até hoje, firmando-se, por 
conseguinte, como matéria eminentemente 
regimental. 



2106 Quarta-feira 17 DIÁRIO DÓCONGRÉSSO NACIONAL (Seç:ão II} Maio de 1989 

As diversas Constituições que reguiaram a 
vida republicana do País ~onsagraram apenaS 
o voto secreto nessas decisões, nunca o caril
ter secreto_ das sessões em que as mesmas 
ocorriam. 

Por outro lado, o constituinte, ao discriminar 
essa questão na Carta Magna de 1988, o fez 
de forma inovadora, separando os casos de 
escolha de autoridades_ em que apenas o voto 
é secreto daqueles em que, além do voto_, a 
argüição também se dá em sessão secreta. 
Daí se conclui que a vontade do legislador 
se revelou favorável apenas à preservação do 
sigilo das discussões dos assuntos referentes 
às relações exteriores, provocados natural
mente ria apreciação das indicações de Che
fes de missões diplomáticas._Com isto, o tema 
deixou de ser exdusivainente regimental, as
sumindo conotaçào de malar abrangência. 

Essa -nova· diretriz constitucional deve orien
tar comportamento menos restritivo do regi
mentalista, não se admitindo, por inconve
niente, que o Regimento Interno do Senado 
extrapole o limite constitucional de vedação 
à publicidade das decisões do Plenário. 

Assim sendo, resta-nos acolher o recurso 
interposto pelos ilustres senadores Maurido 
Corrêa e Mário Maia e, finalmente, concluir 
que~ 

a) as sess.óes do _Senado e as reu'niões das 
comissões destinadas a deliberar sobre esco
lha das autoridades. de que trata o inciso m 
do artigo 52 da ConstituiçãO (magistrados, mi
nistros do TCU, governador de território, etc.), 
serão públicas, bem como as argüições dos 
indicados, não sendo permitido requerimento 
para tomá-las secretas (inciso UI do art. 220 
do Regimento lntemo).Apenas, no que tange 
ao voto, nestes casos, o sigilo é indispensável; 

b) serão secretos o voto, as Sessões do 
Senado e as Reuniões da Comissão de Rela
ções Exteriores, inclUSive de audiência para 
argüição dos indicados, quando se tratar de 
escolha de cllefes de missões diplomáticas 
de caráter permanente, nos termos do inciso 
IV do art 52 da Constituição; e 

c) obviamente, estão derrogadOs os dispo
sitivos regimentais que_ dispõem em sentido 
contrário ao do texto constitucional vigorante. 

É o parecer. 

Sala das ComissõeS, 1 O de maio de 1989. 
- Q'd Sabóia de Carvalho, Presidente ~Mau
ro Benevides, Relator ~José Paulo B,isol Car
los Patrocínio - Chagas Rodrigues - Fran~ 
cisco Rollermberg -Jutahy Magalhães -An· 
tónio Luiz Maya - Maurído Corréa- Wffson 
Martíns- O/avo Pires. 

PARECERN•47, DE 1989 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
e Odadania, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nP 3, de 1989, que "acrescenta 
parágrafos ao artigo 4~ do Decreto Legfs
/atívo nP 72, de 1_988, Cfue- "dispõe Sobre 
a remuneraçAo dos membros do Con
gresso !Yacionaf': 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
O projeto em exame, apresentado pala Co

missão Diretora, tem por objetivo acrescentar 
dois parágrafos ao art 4<>, do Decreto Legis
lativo no:- 72, de 1988. o qual disciplina a remu
neração dps membros do Congresso Nacio-
nal. -

A alteração proposta, em síntese, visa a ve
dar o pagamento da ajuda de custo quando 
a sessão legislativa extraordinária for convo
cada para o dia imediato ao do encerramento 
da sessão ordinária, e quando esta última se 
iniciar no dia imediato ao do término da sessão 
legislativa extraordinária. 

A medida em questão afina-se com os· me
lhores princip_!os éticos e h~nnoniza-se como 
o prOprio conceito -de "ajuda de custo" ado
tadO peiOOireito administrativo. -

Como assinala com propriedade a justifi
cação do projeto, não se concebe que, rece
bendo o parlamentar, no final da sessão legis
lativa ordinária a ajuda de custo e, estando, 
ainda, na Capital da República, venha ele a 
receber novamente aquele benefício para a 
cOriVocação extraordinária. 

Com efeito, a ajuda de custo, parcela corres
pondente ao valor do subsídio, tem por fim 
indenizar, ou repor as despesas efetuadas pelo 
parlamentar com o seu deslocamento do Es
tado de origem para Brasllia, ou vice-versa. 

Ora, já se encontrando nesta cidade para 
atender os c_omproinissos com a sessão legis
lativa ordinária, em razão da qual já percebeu 
a respectiva ajuda de custo, não se justifica 
a duplicidade do seu pagamento. 

Trata-se de providência de grande alcance 
com relação à contenção dt;._d~_spesas do Po
der Legislativo, bem como- de medida que 
analtece a dasse política, cuja imagem acha
se desgastada diante da opinião pública, justa
mente em razão de certos excessos cometidos 
por uma minoria de seus integrantes. 

lnexistindo, por outro lado, qualquer vício 
jurldico .. c-onstitucional que possa obstaculizar 
-ª tramitação da matéria, opinamos pela sua 
.constitucionalidade e, no mérito! pela aprova-
ção do projeto em questão. _ 

Sa1á das Comissões, 1 O de maio de I 989. 
- ad &bóia de CaJWlho - Presídente
Jutahy Magalhães Relator -Antônio Luiz 
Mayã -:..Mauricio Corréa - Wilson Martins 
- Ft<Jnciscó RO!Jemberg - O/avo Pires -
Chagas Rodrigues --José Paulo Biso/- Car
los Patrodnio -João Menez,es -com restri
çõeS. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
- O Expediente lido vai à publicação. _ 

Sobre a mes_a, projeto de lei que será lido_ 
pelo }9-Secretário. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI N• 110, DE 
1989 

Dispõe sobre a mineração em ter· 
ras Indígenas e dá OutrlJS providên
das. 

O Congresso NaciOriai decreta: 
Art 19 Os recursos minerais, ein l~vra.ou 

não, existenteS em terras tr~dicionãlmente 

ocupadas pelos índios, são considerados r~ 
servas nadonais e someJite poderão ser pes
quisados e lavrados de acordo com os proce
dimentos previstos nesta lei, sem prejuízo das 
limitações constantes em outros dispositivos 
legais. _ _ _ 

§ 1 Q A União, Por se_l,l órgão competente, 
procederá levantamento geblógico das terras 
referidas no caput deste artigo, objetivando 
caracte~ar sua potencialidade em termos de 
recursos minerais. . 

§- 29 _A pesquisa e a lavra de qualquer 
substância mineral em terras tr.ac;Licionalrnente 
ocupadas pelos índios poderão ser feitas 
quando verificada a sua essencialidade e 
-quando as reseryas conhecidas e exploráveis 
dessa subStâricia em outras partes do território 
nacional forem insuficientes para o atendi-
mento das necessidades do País. -

Art. 29 Verificadas as condições estabele-. 
cidas no § 2~ do artigo anterior, atestadas por 
declaração fonnal do Ministério das Minas e 
Energia, este solicitará aos órgãos competen
tes laudo antropológico e estudo prévio de 
impacto ambienta] visando ~ abertura de pro
ce&So licitã.tório para a pesquisa mineral em 
determinada área indígena. 

§ 1" Publicado o edital de abertura do pro
cesso ltcitatório, brasileiros ou empresas brasi
leiras de capital nacional poderão apresentar 
propostas que deverão conter a programação 
dos trabalhos de pesquisa, cronograma fisico 
e financeiro, e especificação das técnicas a 
serem adotadas, bem como as providências 
necessárias à preservação ambiental e à pre
venção do impacto sobre as comunidades in
dígenas. 

§ 29 Cada- Uma das propostas apresen
tadas receberá parecer dos órgãos minerário. 
de proteção ambiental e de assistência aos 
índios. 

Art. 3" Concluída a licitação, o Ministério 
das Minas e Energía, atendendo ao disposto 
no inciso XVI do artigo 49 da Constituição 
Federal, solicitará o envio de exposição de mo
tivos ao Congresso Nacional, acompanhada 
d05 autos do processO. - -

§ 1" Ao receber a exposição de motivos 
prevista no caput, o Congresso Nacional a 
analisará e, ouvida _a comunidade indígena 
afetada, conforme estabelece _o § 39 do artigo 
231 da Constituição Federal, poderá_aprovar 
a autorização de pesquisa. -

§ 2" A audiência da comunidade afetada 
será realizada in loco e dela participará o Minis· 
tério _Público, que dará parecer sobre a mani
festação de vontade dos índios. 

§ 39 A decisão do Congresso Nacional so
bre a autorização solicitada será formalizada 
através de Decreto Legislativo. 

§ 49 Autorizada a pesquisa pelo Congres
so Nacional, o Ministério ·das Minas e Energia 
expedirá o respecti,...., .,]vará. 

Art. 4" Realizada a pesquisa e comprova
da a existência de jazida, " empresa que a 
houver efetuado poderá solicitar, através do 
Ministério das Minas e Energia, a ailforizaç~o 
çlo Congresso Nacional para. a real~ção_ da , 
lavra. 
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§ 19 Da solicltação_da_a:utodz._a_ç_ã_o de lavra 
deverão constar: 

1-Plano de aproveitamento econ_ômico da 
jazida. 

D- Estudo de viabilidade económica do 
empreendimento. _ 

lll .:..._Laudo antropológico especificando as 
implicações sócio-econômiCO:.ctllturais para a 
comunidade indígena. 

IV- Relatório -o.e iinpãCtcY ã.mbierital in
cluindo plano de recuperação -do meio am
biente degradados. 

§ 29 A solicitação de autorização de lavra 
rec:eberá pareceres dos órgãos minerário, de 
proteção ambiental e de assistência aos Índios. 

Arl 5~' Ao receber a solicitação de autori
zação para a lavra mineral, o Congresso NaciC>-< 
nal procederá na forma prevista nos §§ 1 o, 
29 e 39 do artigo 39 e poderá deferi-la ou inde
feri-Ia. 

§ 19 Caso o CongreSsO l'fidonal ilão au
torize a lavra em decorrência das suas conse
qúêhCias para a comunidade afetada ou para 
o meio ambiente, o processo será devoMdo 
ao Ministério das Minas e Eenergia e arqui
vado. 

§ 2~ No caso pi'evisto no parágrafo ante
rior, a União ressarcirá o solicitante pelo inves
timento realizado na pesquisa. 

§ 3~ Caso' o Cõngresso Nacional não au
torize a lavra por considerar inadequada a sua 
realização pelo solicitãnte, o Ministério das Mi
nas e Energia poderá promover novo proces
so licitat6rio. atendendo às condições previs
tas no parágrafo único do· artigo 4" 

§ 49 No caso preVisto no parágrafo ante
rior, o Ministério das Minas Eriérgia-- enViãrá 
os autos do processo lldtatórlo ao Congr-e-sso -
Nacional, que procederá na forma prevista no 
artigo 3~ e seus parágrafos. 

§ 59 _ Caso o Congresso Nacional autorize 
a lavra após procedimento estabelecido no 
§ 29 deste artigo, o titular desta autorização 
ressarcirá _a empresa que houver efetuado a 
pesquisa mineral na área em questão, pelo 
seu investimento. 

Art 6<> Autorizada: ã lavra pelo COngresso 
Nacional, o Presidente da República expedirá 
o respectivo decreto de lavra e a subordinará 
a contrato escrito_entre a empresa e a comu
nidade indígena, assistida pelo Ministério Pú
blico. 

§ 19 O contrato deverá especificar os per
centuais de participação das comunidades in
dígenas nos resultados da lavra, que não ser21o 
inferiores a 5% do valor bruto do minério ex
traído. 

§ 2? Do contrato deverão constar as ga
rantias de sua fiscalização por parte da comu
nidade indigena. 

Art. 79 A qualquer tempo, em face do n"ão 
cumprimento das_ condições estabelecldas 
por esta lei, por outros dispositivos legais perti
nentes ou pelo contrato firmado entre a& par~ 
tes, o congressO Nacional poderá suspender 
ou cassar a autorização de pesquisa-ou de 
lavra, por iniciativa própria Ou por proVocaçãO 
do Ministério Público, dos órgãos miner6.rio, 
de proteção ao melo ambiente e de assitência 

aos índJos; da comunidade tndígena efetada 
ou da empresa autorizada. -

Art. & O MiniStério das Minas e Energia, 
através de seu órgão competente, procederá 
ao levantamento dos alvarás de pesquisa e 
concessão de lavra ern_ vigor em terras tradi~ 
doria.Jmente ocupadas pelos índios, concedi
dos até a data de promulgação da Consti
tuição Federal, tomando medidas para que 
se a·daptem às exigências desta lei. 

-§ 1? Ao Congresso Nacional cabe a deci
são final sobre o disposto no caput deste ar
tigo. 

§ 29 Ficam anulados todos os requerimen
tos de pesquis_a protocolados antes da data 
de promulgação desta lei. 

Art. 99 ESsa lei entra em yigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Q presente projeto visa a regulamentação 
dos Artigos 49, inciso XVI, 176, § 1? e 231, 
§ 39, da Constituição Federai, que atribuem 
ao Congresso Naciciilal ·a tarefa -de aprovar 
a autorização para a pesquisa e lavra de rique
zas minerais em ).erras tradicionalmente ocu
padas pelos índios. Está dare que estes dispo
sitivos atribuém caráter excepcional à explo
raÇãO- minefal nestas áreas, que têm a- finali: 
dade-coi1Stitltclon_~ de s~.l)'ir de habitat à po
pu1ações culturalmente diferenciadas da _so
ciedade nacional. 

A excepciona~dade do aproveitamento des
tes recursOs deve niarcar uma sistemática-ar.
ferente na autorização da exploração, que em 
geral obedece à solicitação dos interessados 
e à precedência por ordem cronológica de 
solicitção. No _caso da mineração, em terra 
indígenas, o_s-critérjos devem ser outros e mais 
rigorosos para QUe se eVite a exploração indis
criminada desta~ áreas e o "acúmulo de prejuí
zos ecológicos e cultuiais. 

POr eSta razão é imperativa a realização pré
via de um levantamento geológico _destas 
áreas _pela União, que através do seu órgão 
Competente, determinará as informações bá
sicas referentes à potend~ltdade de recursos 
minerais das· terras tradicionalmente ocupa
das pelos índios. Aliás, a existência de tal levan
tamento a nível de todo o território naciorial 
seria de enorme relevância. 

Ainda em Virtude_ do caráter exc::epcional da 
mineração em terras indígenas, compete ex
clusivamente à União julgar a necessidade e 
a conveniência desta exPloração, e iniciar, 
quando for o Caso, um processo lidtatório pa
ra viabilizá-Ia. A licitação é aqui a fomlã legal
mente indicada por garantir igualdade de con
dições de concorrência a todos os agentes 
constitucionalmente autorizados, e interessa
dos na exploração do minério em questão. 

Embora de iniciativa da União, _a decisão 
sobre a autorizãção de pesquisa e lavra é; em 
última instância, do COngresso Nacional, que 
para tanto ouvirá a comunidade indígena afe~ 
tada, conforme determina" a ConstitUição Fe
deral. O importante neste processo é que a 
consulta aos índios seja realizada ln loco, pois 
desta_ forma, o Congresso Nacional pode aferir 

a vontade coletiva do grupo, além de verificar 
outras condições da área a ser explorada. Nes~ 
te sentido, é necessário mencionar que este 
tipo de decísão é sempre tomada coletiva
mente pelas comunidades indigenas. Serido 
assim, a ~:onsulta in loco simplifica o processq 
e.o torna_mais efiCaz, evitando o desloca.mento 
de comunidades ou de suãs lideranças. Mes
mo porque, assim procedendo o Congresso 
Nacional_ _óesestimula a coOptação de índios 
ou lideranças, reduzindo o _risco de dificu_l®· 
des e conflitos posteriores. 

É também importante perceber que o jm. 
pacto causado pilo processo de pesQuisa nli
neral sobre um~ determinada comunid@de de 
indígena e seu habitat é sempre bem diferente 
daquele decorrente do processo de lavra. Mes
mo porque a própria atuação da empresa res
ponsável pela pesquisa poderá influenciar a 
manifestação_ de voritade da comuilidade indí
gena afetada quanto à realização dos trabalhos 
de lavra. Por isso rriesmO é que- oS consti
tuintes previram a neCessidade da consulta. 
às comunidades em ambos os casos, isto ê, 
quandO da autorizaÇão da pesquisa e também 
quando da autorização de; lavra. 

Do processo de consulta às comunidades 
indígenas deverá sempre participar o Minis
tério Público, que, através ae seus pareceres 
Como· órgão independente com a atribuição 
constitucional de exercer o acompanhainento 
dos casos que envolvam interesses indígenas, 
poderá auxiliar o trabalho do congresSo Na-
cional. - -- - -
-- Supefadas as questões demonStratiVas da 

exc_epcionalfdade da exploração mineral em 
terras indígenas, pode o Congresso Nacional 
aprovar ou não a autorização de pesquisa e 
de lavra. O indeferimento da ªutorízaçclo. en· 
tretanto, pode dever-se a motivos diversos, tais 
como aqueles pertinentes à comunidade afe-
tada e ao meio ambiente, bem como a ques
tões inerentes à empresa que efetu6u a pes
qUisa. No primeiro caso~ não seria reconi.en
dâvel, pelo menos _a curto prazo, a retomada 
do processo. Entretanto, levando em conside
raçãO os elevados custQs da pl!squisa mineral, 
a União deverá resscircir a erripresâ pelos seus 
investimentos durante a :realização da pesqui
sa. Porém, quando o indeferimento tem por 
base apenas a inadequação da empresa titular 
dos traba1hos de pesquisa, cabe a retomada 
do procedimento através da reaJização de-no· 
va licitação. Neste caso, a empresa autorizada 
a efetuar a lavra é quem deverá ressarcir àque
la responsável pela pesquisa, de cujos resulta
dos estará se beneficiando. 

Autorizada a lavra em terras indígenas, esta 
deverá sempre estar subordinada a contrato 
escrito entre a empresa e a comunidade afeta
da, assistida" pelo Ministério Público. O con
trato definirá a participação dos índios nos 
resultados da exploração econômica de suas 
terras, que contudo não poderá ser inferior 
a 5% do valor bruto do minério extraído. Este 
per<::entual mínimo de 5% foi estabelecido 
com base em casos concretos, qUe hoje pre
veem acordos neste sentido. Este projeto, no 
entanto, ao estabelecer apenas um percentual 
mínimo, abre espaço a negociações, a fim 
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de que se possa garantir uma participação 
significativa para as comunidades em cada 
caso específico para que, ao mesmo tempo, 
não se inviabilize a exploração mineral. 

Por serem parte interessada e os -maiores 
afetados, é também fundamental que se_ con· 
ceda o_ direito _de fiScalização dos trabalhos 
de lavras aos índios, que poderão, para este 
fim, recorrer ao auxílio de terceiros condição 
esta que poderá vir a ser regu1amentada no 
contrato firmado pelas partes. 

Descumpridas quaisquer das condições es
tabelecidas pela lei ou pelo contrato vigente 
entre as partes, a autorização de pesquisa-ou 
de lavra poderá ser supensa e até mesmo cas~ 
sada. A todo direito corresponde Unla obriga
ção, e_ o não cumprimento desta obrigação 
gera, como sanção, a suspensão e até mesmo 
a perda do direito em questão. Entretanto, é 
imperioso escclarecer que somente o Con
gresso Nacional que em última instância é 
quem a prova a autorização de pesquisa e 
de lavra, poderá suspendê-las ou cassá-las. 
Não obstante, qualquer interessado poderá ter 
a iniciativa-e provocar tal atitude do Congresso 
Nacional. 

Finalmente, o -Artigo 89 deste_ projeto visa 
compatibilizai a efetividade do texto constitu
cional com o prosseguimento das atividades 
minerilrias em áreas indígenas, _ _s_em maiores 
prejuízos daquel~s que já se encontra_rn em 
curso, ficarido anulados os requerimentos ain
da em tramitação. 

A aprovação deste projeto regulamentará 
definitivamente uma prática que até aqui vem 
sendo realizada ilegalmente, gerando conflitos 
de toda natureza: 

Sala das SessõeS, 16 de maio de 1989. -
Senador Severo OOines. 

(À Comissão de SetViços de Infra-es
trutura (decisão_ termlmJtiva) 

O SR. PRESID~ (Pom_peu d~ Sousa) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1 Q Secretário_. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 268, DE 1989 

Nos termos do art. 239, inciso I, do Regi· 
menta Interno, requeiro seja oficiado ao Se
nhor Governador do Distrito Federal, solicitan
do-lhe as seguintes infom1açôes sobre o ante
projeto de arquitetura para adaptação do Bra
sília Palace Hotel, objeto do Processo nG 
111-0001411/89-8-Terracar: - · 

1) se o GDF firmou contrato com.algunia 
empresa privada ou pesoa física,- teildo por 
objetivo a elaboração preliminar do referido 
anteprojeto. Em caso positivo, fornecer cópia-s 
do contrato e respectiva nota de empenho; 

2) se foí instaurado processo li citatório paia 
a prestação do serviço de arqultetura em apre
ço. Em caso positivo, fornecer cópias dos edi
tais, ata da realização da ilcitação e adjudi
cação; em caso negativo, justificar as razões 
da dispensa da licitação; 

3) se a contratt~ção em tela foi precedida 
de autorização expressão da Diretor!a e do 
Conselho de Administração da Companhia 
Jmobi1iáría de Brasília - T ertacap; em caso 
afirinativo,Jomecer cópias das autorizações; 

4) se o GDF efetuou pagamentos à empre
sa ou pessoa física contratada; em caso posi
tivo, descrever datas, valores e discriminação 
dos serviços executados. 

Sala dasr_,Sessões, 15 de maio de 1989.
Maurício Corrêa. 

REQUERIMENTO N' 269, DE 1989 

Nos termos do art. 239, inclso I, do Regi
mento InternO, e tendo em vista o disposto 
no art. 71, § 4~da Constituição Federal, requei
ro seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro-Presidente do Tribunalde Contas da 
Onião, solicitando-lhe o encaminhamento ao 
Congresso Nacional, do relatório trimestral 
das atividades daquela Corte. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1989. -
Maurício Corréa. 

O SR. P~IDENTE (Pompeu de Sousa) 
- OS ·requerimentos lidos irão ao exame da 
Mesa Diretora. 

O SR. ~RESIDENTE (Pompeu de Sº-ysa) 
-Em 9-eCorrência_ da promulgação da R~so
lução n118, de 1989, que adapta o Regimento 
Interno às novas normas constitucionais, dan
do nova estrutura e sistemática às ComissõeS 
Permanentes da Casa, faz~se n_ecessárlo enca
mli1hiu a- elas, Para que tenha início a fase 
instrutória da tramitação legislativa, os proje
tas apresentados a apartir de 5 de outubro 
de 1988, data da entrada em vigor da _nova. 
CQnsti_tUiÇão, e que não foram despachados 
de acordo com a nova competência regímen
tal assinalada. Assim, a presidência determina 
que essas proposições sejam despachadas, 
tenninativilmente, da seguinte maneira: 

A Comissão de Constituição e Justiça e Ci." 
dadania: Projetas de Lei do Senado n1l 2 a 
8,10: 17, I8,-2lfa 23;·z6;3i,.32, 34. 35. 
38 a 40, 42, 43, 46, 47, 49,-50, 54 e 55, de 
1989: . . . 

À Comíssã._o de Assuntos Económicos: Pro
jetas -de Lei do Senado nos 9, 24, 28 a 30, 
36, 37, 44, 45, 51,56 a 60, de 1989; 

A Comissão de Assutos Sociais: Projetas 
de Lei do Senado nc 25, 27,52 e 53, de 1989; 

À Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional: Projeto de Lei do Senado n~ 33, 
de 1989; e _ · 

À COmissão de -Educação: Proj"etos de Lei 
do Senado n?5 11 e 41, de 1989. 

A Presidência determina ainda, a_os setores 
competentes que façam a anotação, no Bole
tim" de Ação Legislativa, do presente despacho, 
ficando aberto o prazo regimental de 5 dias 
para apresentação de emendas às proposi
ções, prazo esse que será registrado no Espe
lho da Ordem do Dia distrituído aos Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a pa1awa ao nObre Senador Aluizio 
--sezerra. 

OSR.ALUIZIOBEZERRA(PMDB-AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revis_ão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
trazemos a esta Casa alguns fatos que pode
riam não s_er objeto de nosso comentário aqui, 
porque entendemos absolutamente desne-_ 
cessário o procedimento do Governador de 
Rondônia, nosso vWnho, que, no último sába
do, utilizou suas tropas policiais para fazer a 
ocupação militar da região de Extrema e Nova 
Califórnia, no EStado do Acre. 

Sr. Presidente, a atitude do Governador Je~ 
rónimo Santana- que na outra Casa do Con
gresso Nacional foi um exemplo de luta na 
derrubada da ditadura, teve um desempenho 
parlamentar destacado, considerado um dos 
mais brilhantes na luta pela democratização 
deste País - pode ser considerada estranha, 
pois no último sábado perdeu aquela sua pos
tura: democrática e serena, tomando a palaVra 
do nosso Uder, assumindo uma atitude, que 
nãó~é Ulna agressão ao Estado do Acr~_mas 
i.uilâ~ag-reSSão à Federação, dado que estamos 
no estado de direito. 

Nesse sentido, há todo um processo consti
tucional que foi encaminhado através das Dis
posições Constitucionais _Transitórias,_ que 
aprovamos nesta Casa, justamente o trabalho 
da ComiSsão _T ripãrfite, Acre, Rondônia e 
Amazonas, que foi traduzido em atas e que 
estabelece um mecanismo fi'ontelrlço ente os 
Estactos do Acre, .de Rondônia e do Amazonas. 

Em pleno século XX. no momento em que 
se descortina no Brasil todo um avanço e um 
processo democrático, toda uma reconquista 
dos procedimentos democráticos, a.atitude do 
Governador de Rondônia riãci tem Quar1d.3 ilo 
conjunto de avanço democrático que se dá 
ao nosso PaíS. E muito menos vejO isso no 
seu passado de parlamentar, na Câmãfa Fede-
ral, onde tiVe a honra de estar com S. EX' 
em inúmeras batalhas, inúmeras lutas. 

Nesse instante, condenamos veemente
. tiiénte a atitude partida do Governador Jerô
_niJno_ Santana, do nosso vizíli.ho Estado de 
Rondônia, até porque a nossa luta não é entre 
Rondônia e Acre, a nossa luta é contra o sub
desenvolvímento, é para superar as questões 
económicas e sociais que atingem a popu
l_açã:o dos nossos dois Estados. Temos que 
colocar nossa inteligência, nossa competência 
para dar solução aos problemas sociais e eco
nômicas que afligem as populações dos nos
s_ps _Estados, que sofrem por falta de muitas 
soluções para os seus graves problemas, co~ 
mo por exemplo, a ausência de um sistema 
rodoviário apropriado, de mecanismos mais 
adequados para um desenvolvimento com 
justiça social. 

Sr. Presidente, neste preâmbulo, antes de 
entrannos na matéria central deste pronuncia
mento, nesta tarde, deixamos a condenação 
à atitude do Governador Jerónimo Santana, 
que não entendemos e tampouco estende
mos aos nossos ilustres parlamentares de 
Rondônia n~ta Casa, como o Senador Ro

-nâido Âragão, cofn quetl"l tenho afinidades de
mocráticas profundas. Referimo-nos tão~sO
mente ·ao gesto do Sr. Goveinadqr Jerónimo 
Santana, na busca de uma solução que enten-
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demos deva ser buscada, mas não através 
da forma que ocorreu, pois a todos nós, demo
cratas, S. Ex• deixou perplexo. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Perrríite-me V. 
EX" um aparte? -

O SR. ALWZIO BEZERRA -Com todo 
o prazer, nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Ouvi atenta
mente as palavras de V. Ex! com respeito à 
atitude do Govemâdor do Estado de Rondô~ 
nia, o ex-parlamentar Jerónimo Santana. Lem
braria a V. EX" que nos idós de 1984/85 foi 
firmado um convênio entre o Estado do Acre. 
o Estado de Rondônia e o Estado do Amazo
nas, para que o IBGE fizese um levantamento 
das divisas entre esses Estados. Foi acoi_dado, 
foram gastas fortunas--- -como sabe- v. EX 
- para esse levantamento. Tinha o Estado 
do Acre um representante - eu não sei por 
que interesse o Procurador-Geral do Acre, Dr. 
Hélio Saraiva, depois da conclusão do laudo 
do lBGE, se revOltou contra a decisão que 
estava baseada em diplomas legais, como até 
hoje; desde a criação do Território do Acre, 
a criação do Território do Guaporé, a criação 
do Estado de Rondônia, os limites sempre 
foram os atuais. O que ocorreu - e sabe 
muito bem V. EX'i'- é que o então Governador 
Nabor Júnior deixou o Governo para se candi
datar á cadeira do Senado, entregando -o Go
verno a uma senhora chamda Yolanda Fle
ming; ela, com interesses eleitoreiros, aden
trou em áreas do Estado de Rondônia. Rondô
nia procurou; através dos seus governadores, 
o Ministério da Justiça, o então- Ministro Paulo 
Brossard, para que resolvesse este Utigio. O 
que ocorreu, nobre Senador Aluzio Bezerra, 
foi que o Ministério da Justiça, dando uma 
solução a esse conflito, propôs um juiz arbitraL 
Na época, o Governador do Estado .do Acre 
aceitou, e a Assembléia Legislativa não homo
logou o que foi acertado aqui, no Ministério 
da Justiça. Colocaram tropas federais ria área 
de litígio, e alegando o Ministério da Justiça 
que não tinha mais recursos para que essas 
tropas federais ficassem naquela área, retirou
as. Daí, sabe muito bem V Ex" o ·que aconte
ceu, e não quero aqui recriminar o Governador 
do Acre, pois entendo que S.~. através do 
seu Procurador, está mal informado. Portanto, 
nobre Senador Aluízio Bezerra, o Governo-do 
Estado de Rondônia simplesmente apossou
se do que era seu desde long'mquos tempos, 
como provam os diplomas legais que temos 
em mão. Pedindo desculpas se me alonguei, 
quero aqui deixar registrado neste aparte que 
o Estado de Rondônia não invadiu áreas do 
Aqt; o Estado de Rondônia está requerendo 
o que é seu por direito, -o· que é seu histórica
mente. Muito obrigado. 

O SR. ALt:IÍZIO BEZERRA- Nobre Se· 
nadar Ronaldo Aragão, é visível o-esforço de 
V. EX para justificar a atitude do Governador 
Jerónimo Santana, màs a opiniãO-pública na
cional está estupefata com o gestO violento 
e antijurídico do Governador de Ron~ônia, Je
rónimo Santana. 

V. Er não tem muito tempo na Região Ama
zôi'lica nias, desde l908 esta Região, ocupada 
pelo Estado do Acre -não vamos entrar no 
mérito - todas as terras foram registradas 
nos cartórios de Rio Branco. Os hospitais, a 
rede pública, todos os serviços públicos da 
região foram organizados pelo Governo do 
Estado do Acre, como também a rede de es~ 
cola, estradàs,- hospitais, tõd.a -a -assistência à 
população, desde o início do s~culo. 

Portanto, se o Estado de Rondônia tivesse 
pelos menos a noção de qual era sua área 
teria construído os hospitais, as escolas e as 
estradas para atender à população, caso con
trário seria um relapso com a população que 
vivia naquela área. _ 

Na, realidade, não foi um relapso, pois a 
área era há muito tempo cuidada pelo Estado 
do Acre, desde o_ início do século~ mas creio 
que esse não é· o objetivo de nosso pronun
ciamento. 

Neste sentido, a emenda constitucional, que 
é o diploma legal, aprovada por este Con:. 
gresso Nacional, é que deve ser a base para 
dirimir qualquer dúvida, pois não podemos 
utilizar a metralhadora, a violência das armas 
para manifestar uma forma de ocupação de 
uma área entre dois Estados da federação. 

Portanto, a agressão do Governo de Rondô
nia não é ao Estado do Acre e sim à Federação 
brasileira, ao estado de direito, e condenamos 
com veemência nesta Casa, a atitude do Go-
vemador-Jerôninlo.Sati.tana, pOl-que defende
mos o processo demo_crático, as Vias normais 
e democráticas para dirigir conflitos desta na
tureza. 

Sr. Presidente, esta é a obse!Vação que gos
taríamos de fazer com relação à este fato. 

Fazem também uma breve citação sobre 
acontecimento internacional __ que neste mo
mento tem lugar, de grande importância histó
rica para todo o mundo, ou seja, a visita que 
f~ à China o Presidente da União Soviética, 
Mikail Ciorb;;lchev. 

Sem dúvida alguma, para as forças prOgres
sistas do mundo, para todos aqueles que lu
tam contra o imperialismo, contra o neocolo
nialismo e outras formas de dominação_ aos 
países mais pobres, essa aproximação China
URSS nào poderia ser mais importante. 

Para o Brasil, essa fase de entendimento 
e aproximação entre esses dois países do leste 
também representa algo de fundamental, 
mesmo que o Brasil não esteja incluído entre 
os_país_eS do __ mundo socialista. Ocorre que 
hoje o mundo está absolutamente interligado, 
não existem rf\ais países ou regiões que pos
sam manter-se alheias ao processo global da 
História. A questãq da Nicarágua afeta todo 
o mundo. O problema do Oriente Médio tam
bém. Pois o fim da separação de 30 anos 
entre os dois maJOres países socialistas tam
bém tem um efeito sobre todo o planeta, mas 
um efeito poderosamente decfsíVO e· extreina
men~_ f~'{Orável à luta 9os poy9s que_ buscam 
o desenvolvimento económico, social, a 
emanCiPação Politica, nadonal etc. -

China e URSS- foram dois pafses visitados 
recentemente pelo Presidente José Sarney, vi· 
sitas-em que se toi'liâi'an,-pát€nfes as posSJbi· 

lidad~s de desenvolvimento das relaçQ_e_s bila
terais de forma mutuamente vantajosã entre 
o_Brasil_e aqueles dois países, possibilidades 
que estão se __ esgotando quando as relações 
são mantidas com os países centrais do capi
talismo, para quem hoje exportamos capitais, 
às" custas de nossaj_mens_a e crescente miséria. 
Essa é também a.realidade dos demais países 
do Terceiro Mundo, depenaentes -ao caPlta:-
lismo desenvolvido, do FMI e outros instru
rrientOs.-

E eXatarri€nte por isso que sã.udamos a 
aproximação entre URSS e China, porque ela 
representa não apenas um grande exemplo 
de superioridade no relacionamento entre paí..: 
ses, r_nas _também porque amplía as possibi
lidades e as potencialidades para o relaciona
mento entre os países do T ercelro Mundo e 
o mundo socialista, sem as práticas de rapina 
e de dorÍlinação comuns no relacionamento 
com o mundo capitalista desenvoMdo. 

Basta citar, como exemplo, os acordos co· 
merciais, culturais e tecnológicos estabeleci· 
dos entre Brasil e China e Brasil e União Sovié
tica, inclusive na área da tecnologia de satéli
tes, para demonstrar essa possibilidade: ne
nhum dos países capitalistas desenvolvidos 
oferecem ao Brasil a possibilidade de desen
volvimento nessa área Ainda ontem assisti
mos a um representante do Ministério da Aero
náutica soviética ser recebido e condecorado 
pelo Ministério da Aeronáutic~ brasileira, oca
sião em que deu início a uma discussão muito 
interessante sobre a tecnologia eSpacial e cós
mica. 

Este interesse está confirmado atrãvés da 
visita que o ·comandante da Força Aérea da 
União Soviética faz ao Brasil neste exato ma~ 
menta, quando se discutem possibilidades de 
cooperação na área da investigação espacial 
em setor no qual o nosso País não _tem pratica
mente nada a oferecer, enquanto que a URSS, 
como se sabe, o lidera. 

A aproximação da China com a URSS, a 
superação das diVergência-::i'i:jue-quase oS con
duziram a uma guerra, a superação el"!l_c.ada 
um destes países de anomalias burocráticas, 
o ãpoio que Oferecem- aos ·povõS que lutam 
para sair do atraso e da submissão a outros 
povos,-são falares de ·alento à luta dos países 
que buscam escapar do garrote expoliàdor 
da dívida extema,_daS ·relações económicaS 
e ·comerciais injustas e desiguais. 

MaS-també.mé ·necessário destacar o exern~ 
pio dado por esteS países para toda a humanl-:. 
dade. Depois de a dotar uma série de iniciativas 
em favor da paz mundial, do desarmamento, 
inclusive adotando formas concretas de desar
mamerito unilateral, ·a URSS supera um Outro 
foc;:o d~ _tens_ª-c;>, com _a China Popular, um pro
blema que durante muitos anos favoreceu às 
forças imperialístas que insistem na prepara
ção bélica, no esmagamento de outros países, 
na ameaça e na intervenção concreta militar. 
Agora mesmo,~ a URSS aceiba:-ae reti'rar tropas 
da Euf9___pf1_ OrieJJJéil, desmantela sistema· de 
m!sSeis, promoveu durante meses e meses 
segufd_o_s uma moratória nos testes nudearei?. 
Todas- essas--atftudes encontraram Ua parte 
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dos EUA, uma sensibilidade quase nula. Ao 
contrário, a decisão norte-ame_ricana_ de enviar 
mais mariners para o PaMmá, uin -país que 
é praticamente ocupado militarmente pelos 
EUA, indica que os nortewa_mericano_s não se 
preparam para uma nova política mundial, pa
ra uma conduta de respeito à autodetermi
nação dos povos. Isto permite concluir que 
tambêm não se preparam para revisar sua 
política financ:elra e econômlca-oprêssora so
bre as nações pobres\ a quem impõem, atra
vés da dívida externa e cte _outras for_mas, uma 
situação de mlsériã, de dependência, de em
pobrecimento, inaceitáveis. 

Por tudo isto, queremos propor aos mem
bros do Senado Federal que apoiem o_ envio 
de uma moção de saudação aos governos 
da URSS e da China, pelo exemplo que dão 
neste momento em favor do bom relaciona~ 
mento entre os povos, em favor da superação; 
porque abrem para os países mais pobre um 
maior espaço de cooperação e de relaciona~ 
menta mutuamente vantajoso, com vistas à 
superação do subdesenvolvimento, da domi
nação entre países e em favor de uma nova 
ordem económica internacional. Esta é a pro
posta que fazemos neste instante. 

Erã o que-tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car~ 
lo5; Patrodnio, como Uder do PDC. 

O SR- CARLOS PAtROCÍNIO (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr: Pre
sidente, Srs. Senadores, nós temos a honra, 
o prazer e a satisfação de, em nome 'do Gover
no do Estado do Tocantins, convidar V. Ex" 
para que _compareçam no dia 20, sábado pró
ximo, às solenidades de inauguração da nova 
e definitiva Capita1 tocantinense. 

Esta será construída à margem direita do 
rio Tocantins, no povoado de Canelas, hoje 
Munidplo de Taquaruçu do Por:t.o, recente
mente emancipado. Localiza-se propositada~ 
mente_ em uma das regiões mais pobres e 
Isoladas do nosso Estado, justamente para 
resgatar os nossos compromissos com as po
pulações mais de_sassistidas. 

ASevop (secretaria de \o}_ação _g__Obras PYbli
cas) já construiu uma pista de pouso com 
1.200 meb:os, urTI railChão de 100 m2 para 
abrigar os visitantes e posteriormente setvir 
como local de a1imentaçã.o dos -operários que 
ali trabalham todo feito de madeira tosca e 
coberto de palha. São vinte ram:hinhos, onde 
serão distribuídos cerç_a ele l_Q.OOO kg de ali
mentação no dia da inauguração. 

Além de banheiros_mascul_i_a_o_&._e_f~rnininos, 
serão instalados be_bedQtU:P:s~ um palanque e 
uma plataforma de cinco degraus, onde será 
aftxado um cruzeiro. Dom Celso Pereira. Bispo 
de Porto Naciona]_.._Qft_cia_rá a primeira missa 
da Capital do Estado. 

Um tratar ficará estràtegicamente Colocado 
entre o cruzeiro e o palanque, para ser ado
nado pelo Governador Sique1ra campos, inau
gurando definitivamente as obras da Capital, 
que deverá chamar-se Palmas, isso com a de
vida aquiescência dos nossos Senadores baia-

nos e catarinenses,já <I!le também esses ESta~ 
dos possuem municípios com o me_smo no
me. 

Estou certo de que a presença de V. Ex"' 
r:nuitp alegrará o povo tbcantinense. 

Aproveitando o ensejo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, nós gostaríamos de dizer que o 
Estado do Tocantins, embora sem receber até 
hoje um tostão dos cofres públicos, está to· 
cancio o seu trabaJho a todo ~apor. Gosta
ríamos mesmo de dfzer que todo o funciona
lismo está recebendo_ em dia e, com exceção 
da greve dos economiários da Caixa Ecohô
mica Federa1, outra gre~ _a_i~da não se verifi· 
cou no Esta<io do Tocantins, como tem ocor
rido em todas as Unidades da Federação. 

Proximamente será_ levada à apreciação 
deste Senado uma solicitação de- verba, de 
empréstimo externo, e solicitamos aos nossos 
ilustres Pares, compreendendo que o Estado 
do Tocantins não deve sequer um tostão_ a 
quem- quer que seja, apelamos para a aquies
cência, a b~nevolência e a compreensão dos 
nossos SértãdoreS _Para que votem favoravel
mente a essa solicitação-de empréstimo. (Mui
fubem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa congratu1a·se com a comunicação 
de V. Ex" e felicita O povo do Estado do T ocan· 
tins pel~f inlciativá. de começar, desde já, a 
implantaÇão da Capital definitiva do Estado. 
Tod"ãs as-OéfficiiSOnidades da Federação, nes
te momento, _se unem num grande abraço 
à mais jovem das unidades, que é o Estado 
dO Tocantins. 

Antes de conceder a palavra ao próximo 
orador, -quero regiStrar o requerimento-Téito 
pelO nObre Sénad.oJ'_Al!.lí;io Bezerra, JlO sentido 
de que a Mesa se congratylasse com a atmos
fera de entendimento i!Íternadonal que, neste 
mOmento, se verifiCa Por" todo o Mundo e de 
que é exemplo a visita de Gorbachev à Chi_oa. 

Passo a palavra, pela ordem de inscrição, 
ao nobre senador João Castelo. (Pausa) 

S. Ex.-desiste da pa1avra. 
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Ro

naldo Aragão. 
I 

O SR- ROI'IALDO ÀRÀGAO (PMDB -
RO. Pronunlca o seguinte disc~rso. Sem revi
são do ·arador.)- Sr. President~. Srs. Senado
r.es, ocupo a tribuna desta Casa 'hoje para ana· 
lisar, com lucidez e imparcialidade, a questão 
dos limites entre os Estados do Acre e Rondô
nia, que têm suscitado conflitos entre aqueles 
dois Estados. 

Aos nove dias do mês de dezembro de 
1987, ó IBGE divulgou relatório técn"rco,-pre
parado pelo Departamento de Geociência da
qu~le órgão~ estabelecendo definitivamente os 
limites _entre_ os Estados do Acre e Rondônia. 
Os estUdos· foram feit~ baseados em docu
mentaç~o c:;artÇlgráfica, e ~ paf!:jr ela __identifi
caÇão de que as atuais divisas encontram-se 
descdtaS -nos_ seguintes diplomas legais: De
creto n" 9.831, de 23 de outubro de 1912; 
Decreto-Lei n~ 5.&12, de 13 de setembro de 
1943; Decreto-Lei n? 6.550, de 31 de maio 
de 1944; Lei n9 4.070, de 15 de junho de 

1962_;_e Lei ÇoriipJementar no 41, de 12 de 
deZembro de 1981, que criou o Est,ado de 
Rondônia. 

Passo, Sr. Presidente e Srs. Senãclores, ·a 
ler os referidos diplomas. 

O Decreto-Lei n .. 9.831 reorg-ãnizã a Admi
nístração e Justiça do Território do Acre. Ele 
estabelece os seus limites, a chamada Unha 
Cunha Gomes, que vai da cabeceira do Javari 
até o Beni, onde forma o rio Madeira. Isto, 
e,n1913. Permanecendo, como estão até ho· 
Je, esses limites, se o .E:Btado do Amazona~ 
quisess_e re_querer que se colocassem os limi
tes do_ seu Estado com o Estado do Acre, 
as ddades de Cru2:eirq_ do Sul, M~oel U~ano 
e Sena Madureira ficariam no Estado do Ama
zonas. 

_Q Decreto-Lei n9 5.812, de 13 de setembro 
de 1943, cria os Territórios Federais do Ama
pá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã 
e do lguaçu, estabelecend_o esses mesmos li
mites, os limites são os mesmos. Quando se 
criou o Território do Guaporé, em 1943, tam~ 
bém não se alteraram os limites. quando se 
criou o Estado do Acre, em 1962, também 
permaneceram os mesmos limites; quando 
se crio_u o Estado de Rondônia, em 1981, Per
maneceram os mesmos limites. .... 

Então, St. Presidente, Srs. Senadore.s, não 
foi o Estado de Rondônia que invadiu o Estado 
do Acre. Nós o respeitamos e o respeitamos 
muito. Agora, não podemos aceitar a tática 
alexandrina de _ocupação. 

Estão aqui os diplomas legais. O que disse 
· o Procurador do Acre. quando acordou. em 
1984 ou 85, que o IBGE fizesse esses levanta
mentos geodésticos? Antes da conclusão da 
ata que se encontra ~qui, e a ata concluída 
pelos limites dos diplomas legais lidos ante
riormente, ele já se arvorou_ em não a,c_eitar 
a decisão, porque recorria ao Tratado de Ma
dri. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Tra~ 
fado de Madri, nem o Acre existia. No Tratado 
de Madri, Rondônia não existia. Era um tratado 
entre nações. Arvorou-se no direito de ut1 pos
sidetis, que sabemos que é um direito entre 
as nações, não é direito entre Estados. _ _Tarn
bém, na época, ilem o Estado de Rondônia 
nem o Estado do Acre existiam. 

Então, Sr. Presidente, o Estado de Rondônia 
ainda apelou para o Ministério da Justiça para 
que se __ criasse o juízo arbitral, na época, então 
Ministro da Justiça, hoje Ministro do Supremo 
Tribuna] Federal, Dr. Paulo Brossard. Feito o 
acordo no Ministério da Justiça, ficou decidido 
que as partes indicassem cada um dos juízes. 
EJarn necessárias a homologação e a aprova
ção pelas Assembléias Legilativas dos Esta
dos. 

O Estado de Rondônia, como não temia 
e não teme até hoje, homoJogou a decisão. 
O Estado do Acre através Qos seus Deputados, 
não o- fizeram, porque o ProcUfador-Gerâl do 
E$lado, Dr. H~Iio Saraiva, disse que não pode
ria, aceitar. Alvoraram-se em fazer urria emen
da, na Constituinte, que alterava, ainda mais 
não _sei,_ diz aqui, mas não quero ter essa Con
clusão, de que foi de má fé - um Deputado 
Federal pelo Estado do Acre que apreSentoU 
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uma emenda que prejudicava ainda mais os 
limites. 

Chamamos a atenção e pedimos que o IB~ 
GE se pronUnciasse. Através do Oficio 051!88, 
enviado ao Deputado José Guedes; o Diretor 
de Geociência, Mauro Ferreira de Melo, diz 
o seguinte: 

"Com respeito a esta emenda feita pelo 
Deputado do Acre, destaco ser esta apre· 
tensão acreana e não a situação legal dos 
limites, hoje ftxa.dos entre aquelas Unida
des da Federação e os Estado do Amazo· 
nas e de Rondônia, como ainda pode s_er 
depreencUdo da leitura da nota técnica 
especial das páginas 12 e 13 da mesma, 
que falam nos limites dos Estados." 

E vai mais adiante: 

"Por outro lado, tomo a liberdade de 
apontar ser a forma adotada para a rt_da
ção do parágrafo único imprópria à ca· 
racterização de uma dMsa territorial, pois 
a mesma não define a natureza das linhas 
que irão unir os pontos, cujas coorde
nadas encontram-se explidtadas." 

Quis-se com isso O __ (Juê?- Destoar do laudo 
técnico do IBGE. 

Então, Sr. Presiderite, Srs: Sen-adores, o Sr. 
Procurador-Geral do Acre disse que não acei
tava os diplomas legais. Os argumentos lança
dos pelas autoridades acreanas são de pro
funda injuridicidade, n-egam vigência aos di
plomas legais que dispõem sobre os limites, 
interpreta os tratados anteriores às leis de for
ma incompreensível e conflltantes, ferindo re
gras elementares de hermenêutico, 

O Sr. Aluizlo Bezerra - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÁO - Com 
muito prazer, nobre Senador Aluizio Bezerra. 

O Sr. Aluizio Bezerra - Eu sei como 
é difkil para o nobre Senador Ronaldo Ara
gão ... 

OSR. RONALDO ARAGÁO- Não está 
nada difícil, a não ser que V. EX' não quelra 
respeitar os diplomas legais. M fica difícil 

O Sr .. Aluizlo Bezerra - ... defender a 
posição indefensável_do GovemadoJerônimo 
Santana, por sua posição de democrata, de 
homem prog~ita, é realmente uma tarefa 
difícil fazer essa defesa, sobretudo nesta Casa. 
Porque ilegal não é defender_ um_a_ _divisória 
baseada na Constituição, o que é ilegal é fazer 
ocupação militar. Seda como querermos legi
timar a justiça pelas próprias mãos, retomar
mos à época de Talião. Mas nós estamos no 
~'ao de direito e essa questão, esse proble
ma está colocado_em termos _con_s_titu_cion~::;. 
Nós temos os mecanismos apropriados, os 
órgãos da Federação que dirimirão essas dúvi
das à luz do Direito, à luz dos textos constitu
cionais. 

OSR. RONALDO ARAGÁO- Chegarei 
lá. 

O Sr. Aluizlo Bezerra- E sem entrar 
no mérito da questão, até porque nos senti-

mOs muito à vontade, uma vez que a opinião 
pUblica nacional nos assiste neste instante, o 
que está sendo condenada, hoje, pela Nação 
inteira, é a atitude violenta e truculenta do Go
vernador de Rondônia através de uma o-cupa
ção militar. Seus Colegas;-como eu, não o 
reconhecemos numa atitude dessa, coman~ 
dando uma invasão militar de um Estado vizi
nho, de _um outro Companheiro de Partido, 
também do PMDB. Estão irreconhedveis a 
pessoa e a atitude do Govemcidor Jerônimo 
Santana. Sem entrar no .mérito da questão, 
porque a última palavra de toda essa discus-
são é o texto constitucional, que diz, na emen
da aprovada pela maioria, no art. 12, § 59, 
das Disposições Transitórias: 

"Ficam reconhecidos e homologados 
--os atuais limites do Estados do Acre com 
os Estados do Amazonas e de Rondônia, 
conforme levantamentos cartográficos e 
geodésicos realizados pela Com1ssão_Tri
partite integrada por representantes dos 
Estados e dos serviços té<:nico~especia
lizados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística." 

Aqui o IBGE não é parte, ele apenas é o 
órgão técniCo que participa- da Camisão Tri~ 
partite. Nesse sentido, a colocação dos mar
cos· por essa Comissão Trlpartite foi exata
mente aquela onde os marcos_- eu não tenho 
aqui a carta geográfica - indicam todos os 
limites até o rio Madeira, como sempre foi. 
Agora, se uma reprimenda, o meu ilustre e 
grande companheiro Ronaldo Aragão, quiser 
fazer quanto a esta decisão, não é ao Acre 

-·nerrt_ ao Procur_ador Hélio, mas ao Represen
fà.nte de Rondônia na ComiSsão }ripartlte que 
assinou as atas que estão em poder do Minis
tério_ da Justiça, em seu poder e no nosso, 
também. Então o que nós fazemos aqui, no 
nosso aparte ao discurso do companheiro Ro
naldo Ara"gãO, é tão-somente ·dizer que, real~ 
mente, é difícil, mesmo para uma inteligência 
do brilhantismo do companheiro Ronaldo Ara
gão~-defender uma atitude indefensável - a 
do Governador Jerônimo Santana- que con
sidera ilegal o fato de o Acre defender uma 
postura constitucional, é difícil contestar o Es
tado uma forma, essa ou aquela. Mas hoje, 
depois de tudo isso, o texto legal é a Consti
tuição, que foi aprovada na Assembléia Nacio
nal Constituinte. Qualquer crítica de ilegali
dade, que não cabe ao Acre, se houvesse, 
não tem nenhum comparativo com a ilegali~ 
dade da intervenção militar do Governador Je
rônimo Santal'ta repelida pela consciência jurí
dica nacional, pela consciência demOcrática, 
eu sei que, no íntimo,-o próprio companheiro 
Aragão não admite, pela sua história, pelo seu 
passado de democrata . .t: este o aparte que 
eu ofereço em homenagem às tradições de
mocráticas, políticas e progressistas do com
panheiro, Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÁO- Agrade
ço a V. Ex'~" pelo aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Fazendo soar a campainhia.) - Lembf? 

ao nobre orador e aos dem<J.is Sena$;lqres que 
os apartes limitam-se a apenas dois minutos. 

O Sr. Leopoldo Peres -Sr. Presidente, 
0 Estado do Amazonas se dispõe a arbitrar 
esta questão. 

o Sr. Mário Maia -O Estado do Amazo
nas nãó pode arbitrar porque ele é parte inte
ressada. 

OSR. RONALDO ARAGÁO -Sr. Presi
dente, ouvi aqui as ponderações e as justifica
tivas ditas pelo companhelro, Senador Aluizio 
Bezerra, do Estado do Acre, que sabe multo 
bem que não houve uma invasão porque não 
se· invade a própria casa. O que ocorreu e 
o que Rondônia fez. quando a então vlce-Go
vemadora do_Estado do nobre S.ehador Nabor 
Júnior, por uma questão eleitoral, invadiu o 
Estado de Rondônia, exatamente as Vilas de 
Califórnia e Extrema. isso _não foi dito aqui, 

- Rondônia procurou, através dos meios legais, 
corrigir essa situação. O que diz o nobre Sena
dor Aluizio Bezerra - justamente, a Consti
tuição no seu art 12, § s~. porque invasão 
não delimita limites - foi exatamente o que 
fez o :Acre. Está aqui a Ata, de que tanto fala 
o nobre Senador Aluizio Bezerra, _feita pelo 
IBGE. E foi feita aqui, repito, emenda pelo 
Deputado Geraldo Fleming, em que, através 
de um ofício do IBGE, dizia que não era verda
de o que ele ColoCava cOmo limites, na condu
são do laudo do IBGE. · 

Ora, já se sabe que quando se fez_ este a cor~ 
do .. :- -

O Sr. Mário Mala - Permite V. Ex" wn 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Peço_ ao nobre Senador Ronaldo Aragão 
que abrevie suas considerações e não con
ceda mais apartes, vez que o seu tempo está 
esgÇltado porque temos a Ordem do Dia. 

O Sr. Mário Maia - O Acre e Rondônia 
estão em pé de guerra, e o assunto·é importan
tíssimo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Espero que V. Ex!' conceda um brevíssimo 
aparte e, então, desconte do seu discurso, pc
que o tempo de V. Ex!' está esgotado. 

O SR. RONALDO ARAGÁO - Com a 
aquiescência da Mesa, ouço o nobre Senador 
Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Nobre _Senador Ro
naldo Aragão, V. Ex" levanta um problema 
muito importante porque são dois Estados 
brasileiros, que estão em pé de guerra, com 
a ameaça de haver__morte entre brasileiros, 
que estão· ocupando uma fronteira e discu
tindo a quem pertence. Quando a fronteira 
é brasileira, é lamentável que iSto aconteça. 
Queria ponderar o seguinte: que V. Ex', nobre 
Senador Ronaldo Aragão, fez referência aos 
diplomas legais, que, através da história, da
riam a posse daquela área ao Estado_ d~ Ron
dônia, se interpretado na frieza d~ letra legal. 
Mas, eu gostaria de considerar o seguinte: se 
fôssemos levar em consideração os diplomas 
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legais, as táticas dos diplomas legais, o Brasil, 
hoje, seria uma orl~ estreita, que iria de Belém 
até o_ arroio Chul porque a linha de Tordesilhas 
havia determinado que as terras da América, 
no caso o Brasil, pertenciam a Portugal a 360 
Iégoas_ a oeste de Cabo Verde.. No entanto, 
os brasileiros, na sua audácia, no seu trabalho 
de conquista, através das Bandeiras e Entfã~ 
das, foram alargando, aumentando as terras 
da colónia, e aquele meridiano retilíneo, se<:o 
foi sendo empurrado para o Oeste. Quando 
o Brasil se tomou independente, era uma linha 
quebrada, que_representava a fronteira ocíden~ 
tal do Brasil com os países andinos, de origem 
espanhola. Assim também, nobre Senador 
Ronald«;> Aragão, eu queria que V. Ex!' fosse 
condescendente çonosco quando procura~ 
mos interpretar o princípio do u,ti possfdetls 
porque aquela linha seca, que vai da foz do 
Beni até as cabeceiras do rio Jaguari, foi traça
da por Cunha Qomes que não era_ um nego
ciador, mas apenas um explorador, não tinha 
autoridade para traçar aquelas linhas. E se 
levarmos as coorde_nad.,_s geográficas que tra
çam aqueles seguimentos de linha, a maioria 
dos municípios do Estado do Acre, como V. 
Ex" acentuou, estaria dentro do terrító_rlo do 
Estado do Amazonas, como Sena_Madureira, 
Manoel Urbano, Feijó, Taruacá. e Cruzeiro do 
Sul. Entretanto, ao arbitrar esta cel~uma entre 
o Estado de Rondônia e o Acre, nascido de 
uma década para cá, os técnicos do IBGE 
flzeram um levantamento técnico, sem abso-
lutamente tomar partido. Procurando interpre
tar a vontade nacional, eles transformaram a 
Unha Cunha Gomes, de uma reta que é, numa 
poligonal, estabelece_ndo novos marcos de li
mites entre os Estados lindeiros. Assim foi 
identificado o marco originário das cabeceiras 
do rio Javari, depois um marco um pouco 
ao norte da Unha Cunha Gõii'les sobre o rio 
Juruá, no igarapé Jaguará, no rio Envirã, o 
marco ao norte também -da cidade atval de 
m Sena Madureira, para não ficar dentro do 
território amazônico, também um marco ao 
norte na cidade de Sena Madureira na foz do 
rio Caeté, no rio Acre e os seus afluentes outros 
marcos e, por fim, continuOü a noVa sib,tação 
de limite geográfico, levando em considef'aç:ão 
não mais a Linha Cunha Gomes, mas o divisor 
de águas entre o rio Abunã e o rio hwd_ até 
a foz do Jgarapé dos Ferreiras, que é um 
afluente que vai desaguar no rio Madeira, um 
pouco abaixo da foz do Abunã. Dessa forma, 
as cidades acreanas ficam regularizadas denw 
tro do território acreano, e conseqüentemente, 
também Extrema, que tem a sua formaÇão 
histórica acreana, ficará também cobtida den
tro do território acreano. V. Ex' há de -co~vir 
que, antes da Estrada BR-364, Rondônia não 
tinha, absolutamente, conhecimento daquela 
área que era explorada pelos acreanos. Tanto 
é q_ue, todos os se_r:ingais da área têm seiJs 
registres nos cartórios de Rio 6rª_oç:o. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Por mais apreço que mereça a Mesa, a 
lição de História e de GeOgrãfia Amazónica 
de V. Ex", amazonlcamente, superou todos os 
limites do seu aparte. 

Col}tinua com -~-palavra, para concluir o 
seu discurso, o nobre Senador Ronaldo Ara
gão. 

O Sr. Mário Maia - É porque estamos 
em guerra, nobre Senador. OAcre e Rondônia 
estão em pé de guerra. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade
ço pelo aparte e o esforço da inteligência do 
nobre Senador Mário Maia para justificar. A 
linha poligonal passa por fora de Extrema e 
de Califórnia. A divisão fica mais ou menos 
a uns seis quilômetros da Vila de Extrema, 
vai até o Beni, na formação do rio Madeira. 
Essa poligonal foi feita justamente para livrar 
as cidades do Acre, que estariam no território 
do Amazonas. 
_Mas, para concluir, Sr. Presidente,_ e responK 

dendo ao nobre Senador Aluizio Se~erra, 
quando fala do preceito constitucional, do art 
12, § 5", justamente, S. Ex' se baseia na deci
são do IBGE. A de_cisão do IBGE é bem clara 
Estão aqui as Ata? e peço a V. Ex' a transcrição 
nos Anais desta Casa, como_ prova de que 
Rondônia não invadiu o Estado_ do Acre. Te
mos o maior respeito pelo Estado do At:.re 
e por sua-gente, mas Rondônia não pode acei
tar que-O Estaao do Acre ultrapasse os seus 
limites e queira chegar - o que é pior -
até o rio Madeira. Que aqui ftque claro- qual
quer um de V. ~ que queira se ater ao mapa 
brasileiro, desde 1900, pode verificar -_que 
o Estado, então território do Guaporé, hoje 
Estado de Rondônia, continua aquela suã pro
jeção até o limite do Estado do Acre. 

Então, parece-me que é uma questão de 
bom senso. Entendo que Os representantes 

·do Estado do Acre nesta Casa e o seu Gover
no, que são homens_conscientes_, devem che
g'ãta-c-ortclusao-de que devemos resolver esse 
litígio amigavelmente. 

o--que- Rondônia não pode aceitar são as 
considerações do Procurador-Gerçll do Es:tado 
do Acre que quer avançar--e cuidado, pqis 
senão~ele_ avança até o Estado do_Amazonas. 

O Sr. Mário Maia- E já~~vançóu um-
p-edacinho. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Afirma 
O_I')ObJe Senador Mário Maia que_ele já avan
çoU um pedacinho. E diz ainda o Procuraw 
dor-Geral, um homem que tem que ter res-
peito à lei, não _respeita os diplomas legais; 
não respeita nem o que determinou_ o preceito 
Constitucional do art. 12, § 5", das Disposiçõ_es _ 
Transitórias. 
--~tão, Sr._ Presidente, quando um Procura

dorwGeral do Estado não respeita o- que diz 
a Constituição nacional podemos apelar para 
quem?_Rondônia se dirigiu, através de seu re· 
preSentante, ao Ministério dà _Justiça, colocou 
o problema, fez um requerimento no dia 6, 
depois da promulgação da Constituição e não 
houve providências até hoje. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. n~o hol.Ne 
invasão por parte do Sr. Governador Jerônimo 
Santana porque não se inv:_ade_o que é seu. 

Era o que eu tinha ~ dizer, Sr. Presidente. 
(Multo bem!) 

DOCLJMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. RO/YALDO AR-\QÍO EM SEI.J DIS
CURSa 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo esta 
Tribuna para analisar com lucidez e imparcia
lidade, a questão dos lim_ites_ent_re os Estados 
do Ac""re e ROridônia e que tem Suscitado conw 
flito entre os dois Governos. 

Aos nove dias do mês de dezembro de 
1987, o IBGE divulgou relatório técnico prepa
rado pelo Departamento de Geociências- da
quele órgão, estabelecendo definitivamente os 
limites dos Estados do Acre e Rondônia. 
- Os estudos foram feitos baseados ~ docu

mentação cartográfica e a partir da identifiw 
cação de que as atuais divisas encontram-se 
descritas nos seguintes diplomas legais: De
creto n~ 9.831. de 23~10-~912; Decreto-Lei 
no 5.8f2, de 13-9-1943; Decreto-Lei n? 6.550, 
de 31-5-1 944; Lei n• 4.070, de 15-6-1962 e · 
Lei Complemeritar n~ 41, de 22-12-1981. 

Os Senadores Nabor Júnior e Mário Maia 
jâ se pronunciaram sobre o assunto, desta 
Tribuna, mas se deixaram envolver pelo clima 
emocional e distorceram os fatos, desprezan
do -os instrumentos legafs que garantem a 
Rondônia o direito inquestionável. 

Os argumentos lançados pelas autoridades 
aCreahas são de profunda injuridicidade. Ne
gam vigência aos diplOmas legais que dis
põem ·sobre os limites, interpretam os trata
dos,· anteriores às Leis, de forrnaincoropreen
sível e conflitante, ferindo regras elementares 
de hermenêutica. 

Visando pôr fim a- esse conflito, as ,Partes 
interessadas entenderam_ por bem firmar con
vênio com o IBGE para promover o rastrea
mento por satélites e por meio de métodos 
modernos para que a restituição aerofotogra
métrlca mapeasse a área, levantando, resti
tuindo e f~ndo no solo a lihha Geodésica 
Cunha Gomes ou Benf/Javari. 

O res_ultado d.esses estudos, fmal e conclu
sivo, não agradou aos ilustres representantes 
do Estado do Acre pela simples razão de não 
lhe ter sido favorável. 

LamEmtaveJmente,- o ilustre representante 
do Estado do Acre antecipou a sua discor
dância Ciliãnto à cciilclusão alcançada pelo 113-
GE, pois nega qUe a diVisa entre-Os dOfS Estcl
dos seja a chamada linha Cunha Gomes-àti 
Beni/Javari, fundamental)do esse enteitdi:.. 
menta em tratados anteriores e sem qualquer 
valor jurídico. 

Chegou o referido representante a alegar, 
textualmente, que os "Diplomas Legais" cita
dos peJO IBGE sáo atas iiripêrfeltOs pOr riãO 
obseivarem os preceitos e princípios histó
ricos da ocupaçãO ·acreana n_àquela região, 
até as margens do rio Madeira.. _ . 

Propõe como solução a .:Jnâlise dos tratado~ 
internacionais a partir de 1750, aleQando que 
O-determinismo históri2:-o e o direito adcjuirido 
pela presença do Acre na região deve ser fator 
preponderante para se tentar dar solução à 
questão. 

Esqueceu-se o ii1Jstre representante que Os 
tratados inter11aciohais s~ prOpunham a sol_u_
cionar questões internacionais entre 6 Brasll 
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e a BolíVia e que os problemas internos devem 
ser arbitrados pelos Poderes Executivos, LeM 
gislativo e Judiciário do nosso faís. 

A mesma linha de raciocínio orientoU o pro
nunciamento do Senador Nabor Júnior desta 
Tribuna, para quem até mesmo o destino de
veria servir de ponto de referência para eluci
dar a questão. 

A reiteração de uma mentira não a trans~ 
forma em verdade, nem a posse ilegal de uma 
propriedade, por longos anos, gera direitos 
para o usurpador. 

A alegação do Estado do Acre., de que se 
deveria esgotar a questão do ponto de vista 
histórico, impossibilitaria ajuntar infonnações " 
que auxiliassem na completa visualização do 
problema. 

O Acre, por seu representante, expõe que 
a sua solicitação não fiXa uma escala, mas 
a nec_essidade de se produzir um documento 
que contemple a região até as margens do 
rio Madeira. 

De nada adiantaram os argumentos dos 
técnicos, a força dos dfplomas legais e a inter~ 
pretação dos Tribunais, pois o Estado do Acre 
não admite rever a sua posição, preferindo 
optar por uma linha de contestação e litígio. 

Não podemos aceitar a idéia do plebiscito, 
pois não é jtistó disputannos aquilo que já 
nos pertence, se o Estado do Acre não aceita 
os instrumentos legais que embasaram a nos
sa posição, não nos sentimos na obrigação 
de aceitar o resultado de um plebiscito que 
não tem qualquer vaJor legaJ ou histórico que 
possa nos garantir ou nos tirar as áreas em 
disputa. 

Também não podemos aceitar que se tente 
distorcer o laudo técnico do IBGE ãtravéS -aa 
apresentação de uma emenda ao projeto de 
Constituição, como fez o nobre constituinte 
Geraldo Fleming, tentando, deSsa forma; bur~ 
lar a boa fé _do relator Bernardo Cabral. Sob_re 
a área disputada. 

Não queremos usurpar a terra de ninguém. 
Queremos o que é n6sSo e desse direito não 
abriremos mão. _ 

Não aceitamos a Lei da Força e iremos até 
às últimas conseqüências amparadas na For
ça da Lei. 

Os documentos dtados anteriormente são 
reconhecidos e aceitos como de fé pública, 
como- não poderia deixar de ser, e deveriam 
ser aceitos também pelo Governo do Estado 
do Acre. 

Os limites do Estado de Rondônia são -cla
ros e indiscutíveis, pois está retratado na pró
pria legislação. 

Usando um raciocínio ardiloso e ilógico, o 
Governo do Estado do Acre vem reMnd.lcando 
a posse do braço ocidental do Estado de_Ron
dônia, em derespelto ao limite centenário da 
linha Geodésica Beni/Javari ou Cunha GomeS 
que, como se sabe do marco de divisa Acre/A
mazonas/Peru veio a culminar rumo à Vila 
Murtinho. 

E o faz invadindo o território rondoniense, 
usando táticas alexandrinas de conquista, com 
o fito de agradar aos habitantes da região e 
no intuito de promover no futuro um plebiscito 
separatista. 

A Emenda 2P00437-7 que teve parecer fa
-vorável e cjUe será votada no Plenário da As-
-seritbléiã NaCional Constituinte n"àõ corres-
ponde à condusão emitida pelo JBGE na nOta 
técitica da Diretoria de Geodências, c_onfonne 
Oficio DGC-049/88, assinado pelo Dr. Mauro 
Pereira de Mello, Diretor de Goeciências da
quele conceituado órgão. 

O texto da emenda, caracterizando a má 
fé do nobre constituinte, representa a preten
são a_c:reana e não a situação legalmente des
crita pelos diplomas hoje vigentes, além de 
apresentar defeitos técnicos, pela redação im· 
própria à caracterização de uma divisão territo
rial, pois a mesma não define a natureza das 
linhas que Tião ·unir os -pontos cujaS coorde
nadas encontram-se explicitadas. 

Impõe-se, portanto, a supressão do pará
grafo único do artigo 52 das Disposições Ge
rais e Transitórias do projeto de ConS~uiÇão 
por contrariar frontalmente os levantamentos 
cartográficos- e gêOdéSICOS- realizados peló"lf3.. 
GE. 

Confiamos no bom senso e- no equilíbrio 
do Relator Bernardo Cabra] e na firme decisão 
do Plenário para restaurar a ve-rdade e fazer 
Justiça aos rondonienseS, respeitando assün 
o pare-cer fmal qo JBGE. 

OFIPOEIN• 308/87 
26/agost.o/87 

Exm' Sr. 

Rio Branc~ -Acre, -

Dr. Edson de Oliveira Nunes 
DD. Presidente do IBGE 
Rio de Janeiro - RJ. 

-Senhor Presidente: 
Estando o lBGE efetuando trabalhos de le

vãntamentos geodésicos e cartográficos, para 
definir os limites dos Estados do Acre, Rondô
nia e Amazonas, e, sendo o Estado saDedor 
da não efetuação do mapeamento da área, 
que jur'ídica e h-istoriCámente sempre perten
ceu ao Acre, há mais de 2 séculos e, na quali
dade de Procurador-Geral do_ Estado _e Repre
sérltante do Estado do Acre na Comissão T ri
partite de diViSas, vinculada- e sob a _orientação 
do IBGE, rogo, em nome do- Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, Dr. Flaviano 
Rávio Baptista de Melo, seja feito, também, 
o mapeamento da área, em questão, até a 

-Margem ~querda do Rio Madeira, levando-se 
em cOnta o Tratado de Petrópolis, O Decreto 
Federal n9 5.188, de 7-4-1904, e a Cadeia Do
minial da área; bem assim, o art. 5~ das Dispo
$ições -Gerais e Transitórias da Constituição 
F~eral de 1934 e art. 10, da Lei Federal n9 
4.070/62. E, servirá de prova, para visualização 
da questão, junto ao Supremo Tribunal Fede-. 
ral, caso Mo seja resolvido de forma amigável 
o problema fronteiriço, Acre e Rondônia. 

Em anexo, cópia do OF JPGE/N9 304/87, en
viado ao Dr. Mauro Pereira de Mello. 

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para 
reriovar protestos de consideração e apreço. 
..:..._Hélio Saraiva de Freitas, Procurador-Gera] 
do Estado. - y 

Senhor Presidente, Senhores Sénadores, 
cumpro o dever de assumir a Tribuna do Se-

nado para derilinciãr á Nação ratos-da- rri.:iliOr 
gravidade de que verri sendO- vítíma o _meu 
Estado--de Rond®ia.~ na linha de divisª com 
o Estado do Acre, na RegiãO de Vila Extrema 
·e Novã Califórnia, naS prmãmidades da cha
mada "Unha Beni-Javary Ou Uriha Cunha Go

_mes",·na _ _margerh esqUerda do rio-Madeira, 
por obra de políticos pouco caut~losos._ 

No final do ano de 198~, um ddadão acrea
no, o Dr. Hélio Saraiva de Freitãs, deSde -então 
Procurador-Geral do Estaclo çio Acre, aprovei
tando-se da sua condição de bacharel e da 
confiança que inspira aos se_us_ governantes, 
levado por uma idéia estranha e insensata, 
passou a sustentar que toda aquela área situa~ 
da na margem esquerda do rio Madeira, até 
a barra do rio Abunã, além da referida Unha 
Cunha Gomes, -pertence ao Estado do Acre 
e não ao Estado de Rondônia. 

Para_chef!ar a: esta concluSão, aproveitou-se 
da sua fluente verborragia que foi_l~l'!çada so
bre Os- iricãU.tõ~i governantes, qu~ ·determina
ram a -invasão da {!rea de foima ~frontosa e 
agressiva. 

Fizeram construir algumas obras púbiiCãs 
de valor insignificante, como Posto POlicial, 
com reComendação expressa aos agentes pa
ra hospitalizar quem quer que se dispusesse 

__ a_ d_efender a jurisdição c:I<:: Rondônia sObre_ a 
área invadida. - __ _ 

Houve protesto. A população reagiu. A lm~ 
prensa divulgou a notícia da invasão. 

O -ilustre bacharel, Procurador do Acre, pas
sou ao discurso num falatório desprOvido de 
juridicidade, sustentando que a área pertence 
ao Acre há mais de dois séculos; vejani. _os 
senhores o absurdo, vez que o então Território 
do Acre foi criado em 1904. 

Acatando recomendação do Senhor Minis
tro da Justiça, o Estado de Rondônia não rea
giu com violência_para ~epelir a injusta agres
são ... Ao invés, concordou em assinar convê
nio com o (BGE. figurando também como 
covenente o Estado do Arnaz_onas, com a fina
lidade de promover o levantamento da linha 
geodésica de diviSa enfie os três Estados, com 
base, naturalmente, nos diplOmas legais apli-
cáveis. - . . 

Esse trabalhõ cusfou ao Estado cOnside
rável soma de recursos, com o deslocamento 
de helicópteros e_outràs vekulos para a inós
pita região que separa os Estados. Além da 
malária foi registrado lamentável acidente no 
trabé)]ho, quando foi esmagado pOr üffia árvo
re o trabalhador contratado pelo lBGE José 
Maria Rosa Paes, em dias do mêS de agosto 
próximo-passado. 

Tanto a lei que criou o Território do Acre, 
depois o Estado, como a que criou o antigo 
Território do Guaporé, depois Rondônia, hoje 
Estado de Rondônia, dão como linha de divi
sas aquela que parte d?~ nascente do J_avary 
à barra do Ben(ou ria VIla -MLirtinho, posterior
mente chamada Linha Cwiha~GomeS, eni hO
menagem ao cartógrafo e sertanista Euclides 
da Cunha, qtie se ericarregou de levantar e 
mapear toda essa região. 

Mas o ilustre Procurador nega vigência a 
tais leis para se basear em Tratados Interna
cionais anterio~es como o -de Mad~, firmad<? 
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entre Portugal e Espanha, em 1750, e o de 
Petrópolis, entre Brasil e Bolívia no ano de 
1903, por absUrdo, porque o Estado do Acre 
nem sonhava ter existência ao tempo. 

A invasão vem tomando corpo e as hostili
dades se agravam. 

O senhor representante do Acre fala aos 
quatro ventos que não será acatado o levanta
mento feito pelo JBGE, por lhe faltar_ autori
dade jurisdicional para ilidir o conflito. 

O Govemo de Rondônia considerou pru
dente aguardar um pronunciamento do IBGE, 
que terá de apresentar relatório final e conclu
sivo, bem assim mapa de toda a área em con
flito, antes de ingressar perante o Supremo 
Tribunal Federal, com ação própria, para o 
deslinde da controvérsia. 

Vejam os senhores, que, segundo relatórios 
já preparados pelo IBGE. não pôde esse 6rgão 
fugir à realidade, deixando de considerar co
mo linha limítrofe entre os Estados a referida 
Beni-Javary. O trabalho contudo será provei
toso porque nos pontos estratégicos e neces
sários serão cravados marcos para fJXar no 
solo a verdadeira linha. 

No caso expecífico da linha limite entre Acre 
e Amazonas, constatou o IBGE i:Jue as cidades 
acreanas de Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, 
Tatanacá, Feijó e Sena MadUreira foram cons
truídas além da linha Beni-Javary, ou seja, em 
Tenit6rio amazonense. 

Natural que nesta particularidade, e nestes 
pontos, invocando o princípio do usu possl
detis e a boa-fé, postule o Acre o desloca
mento da divisa, para regularizar o estado de 
fato existente. 

Aliás, nenhuma objeção foi ofefecida pelo 
Estadá do Amazonas quanto à pretensão de 
remover a linha para aJém das referidas cida
des. 

O que não pode é pretender o Acre, como 
está acontecendo, ampliar a sua área muito 
além daquelas cidades, para invadir os Esta
dos do Amazonas e de Rondônia, até a1cançar 
a Bãrra do rio Abunã no rio Madeira. _ 

Fica pols registrado o- pio1eStO do povo de 
Rondônia, que exige respeito ao seu território, 
ao mesmo tempo que faço veemente apelo 
às autoridades constituídas no sentido de re
comendar e determinar às autoridades do 
Acre que se abstenham dessas turbações in
justificáveis para que posSa perdurar a paz en
tre as comunidades. 

Muito obrigado. 

01. DGC-051188 
Rio de Janeiro, 18 de março de 198.8 

Do: Diretor de Geociências 
Ao: Exm>?Sr. 
Deputado José Guedes 
Câmara dos Deputados 

1. Acusando o recebimento do Of. n~ 
009/JG/88, de -8-3-88, encaminhado por V. 
EX', cabe-me esclarecer que a emenda pro
posta pelo Exm~ Sr. Deputado Geraldo Fie
ming, de código 2P00437 -7, não corresponde 
a conclusão emitida pelo IBGE na Nota Téc
nica da Diretoria de Geociênclas, apresentada 
à comissão constituída para o exame d~ divi-

• sas entre os Estados do Acre, do Amazonas 
I 

e de Rondônia,· na última reunião realizada 
em 9-12-87. · 

2. Na ocasião ressaltou-se a pretensão 
acreana, explidtada no Anexo IV da Nota Téc
nica, que a menos de algumas diferenças nu
méricas nas latitudes e longitudes, coincide_ 
com os vértices da linh~ poligonal que se deli
nea das coordenadas constantes do parágrafo 
único, do art. 52, proposto à Constituinte. 

3. - Destaco ser esta a pretensão acreana 
e não a situação legal dos limites hoje fixados 
entre aquela unidade da federação e os Esta~ 
dos_do Amazonas e de Rondônia, como, ainda 
pode ser depreendido, da leitura da Nota Téc
nica, em especial, páginas 12 e 1.3 da mesma. 

4. Por outro lad9, tomo_ a liberdade de 
apontar ser a forma adotada para a redação 
do parágrafo único imprópria à caracterização 
de uma divisa territorial, pois a mesma não 
define a natureza das linhas que irão unir os 
pontos cujos coordenadores encontram-se 
explicitadas. A título de alerta~_ destaco, ainda, 
que as coordenadas dos pontos Caeté, Cabe
ceira do Jgarapé dos F erreiras e Foz do lgarapé 
dos F~eiras; são_ as que abaixo transcrevo 
e não as co~tantes da proposta: 

-CaetF 
Latitude ~ 09' 02' 56,51;9' 
Longitude W ~ 68' 38 .. 48,021 .. 
Ref •. Of. DGC-051/88 fl. 02 
---Cabeceira do lgarapé dos Ferreiras 
Latitude ~ 09• 28' 18,864' 
Longitude W = 659 29' 30,294' 
-Foz do Jgarapé dos Ferreiras 
Latitude ~ 09• 36' 36,101' 
Longitude W ~ 65• 24' 03.129' · 
5. Em sendo o que se apresenta, no mo· 

menta, coloco-me à disposição de V. Ex~ para 
outros esclarecimentos que venham a ser ne
c_essários. 

Respeitosamente. -Mauro Pereira de Me
Do, Diretor de G~ociências. 

ATA DE REUNIÃO 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano 
de mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze 
horas, reunfram~se nas instalações da Presi
dência da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística na Odade do Rio de 
Janeiro, o Dr. Hélio Saraiva de Freitas, Procu
rador-Geral do Estado do Acre e representante 
na Comissão, o Dr. Flávio Cordeiro Antony, 
Procurador do Estado do Amazonas e repre
sentante na ComiSsão, o Dr. Erasto Villa Verde 
de Carvalho, Procurador-Geral do Estado de 
Rondônia e representante na Comissão, o Dr. 
Mario Jorge Outra da Silva, Assistente Técnico 
do Representante do E~tado do Amazonas, 
o ·or. Sérgio Porto, observador do Ministério 
da _JI,I_st;iç_a__n_es_ta_r_e_união, o Dr. Floriano dos 
Reis Barbosa, Representante da Fundação [ns.. 
tituto B@si_leiro de Geografia e Estatística na 
Comis~o. o Dr. Angelo José Pavan, Repre
sentante da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografiã. -e- Estatística na Comissão; o· Dr. 
Mauro Pereira de Mello, Diretor de Geocíências 
da Fundação Instituto Brasileit"') de Geografia 
e Estatística, o Dr. Edgard dt.. AbfeU Araújo, 
Procurador-Geral da Fundação Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística e o Dr. AntoQiO 

Pires de Castro, ASseSsor da Diretoria de Geo
ciências da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, com o _ob_wtivo de rece
berem o relatório técnico dos trabalhos nas 
áreas_ das divisas entre os Estados do Acre, 
do Amazonas e de Rondônia. A reunião foi 
aberta pelo Dr. Mauro Pereira de Mello que 
distribui cios presentes um envelope contendo 
a Nota Técnicas da Diretoria de Geociências, 
tendo como anexos as folhas da Carta Interna
cional do Mundo, ao milionésimo, que cobrem 
a área, um mapa na escala de 1:100.000 e 
estitufdas na escala de 1 :5.0.000, que dão for
ma ao atendtmento dos termos conveniados 
entre a Fundação e os Governos represen
tados. Em seguida procedeu à exposição, com 
base em documentação cartográfica, dividin
do a questão em três partes, a primeira relativa 
às divisas entre os Estados do Acre e_ do Ama
zonas, a segunda contemplando as divisas en
tre os Estados do Amazonas e de Rondônia 
e a terceira, as divisas entre os Estados do 
Acre e de Rondônia. Os trabalhos desenVol
vidos pelo IBGE partiram da identificação de 
que as atuais divisas encontram~se descritas 
nos diplomas legais: Decreto n"' 9.831 de 
23-10-f812; Décreto~Lei n1 5.812, de 
13-9-1943: Decreto~Lei n? 6~55_0, de 
31-5-1944; Lei n' 4.070, de 15-6-1962 e Lei 
Complementar n9 41, de 22-12-1981. Após 
a apresenW.ç~o seguiram-se discussões que 
levaram ao entenc;limento das informações 
apresentadas pelo !BGE. Em seguida, moti
vado por interpelações formuladas pelos re
presentantes ç!às Estados, __ o Dr. Sérgio Porto 
informou-que para a solução das pendências 
poderão ser adotadas as seguintes alternati
vas: acordo entre as partes como .. os bons 
offcfos" do Ministério da Justiça, o que consi
dera ser a fqrma preferencial para a solução; 
escolha de um árbitro; suscitar a competência 
do Exm>? Sr. Presidente da República, nos ter
mos da Constituição vigente; e recurso ao Su
premo Tribunal Federal. Discutidas as alterna~ 
tivas, os representantes dos Estados levarão 
aos seus Governadores proposição para que 
se articulem objetivando a imediata reunião, 

_em Brasma, com oExmç Sr. MinistrodaJusti· 
ça, além da presença de observadores da Fun
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tistica, no esforço para a obtenção da primeira 
das soluções acima apontadas. Não atingido 
o acordo será adotada uma das outras alterna
tivas. T odes os representantes, da mesma for
ina que o observador do Ministério da Justiça, 
foram unânimes em considerar a clareza e 
excelência dos trabalhos realizados e apresen
tados pelo JBG~ se dc~ndo -por satisfeitos com 
os resultados. -!Hélio Saraiva de Freitas -
Aávio Cordeiro Antony- Erasto Vil/a Verq'e 
cfe Carvalho - Mário Jorge Dutra da_ S..Uva 
'""":"'Sérgio Porto - Aoriano dos Reis Barbosa 
- Angelo José Pavan - Mauro Pereira de 
Mel/o - Edga_rd de_Abreu ~a_ujo --Antonio 
Pires de Castro. 

Aos ~te e três dias do mês d.e set~~mbro 
do ano de mil novecentos e oitenta e sete, 
às dez horas, reuniram-se nas instalações da 
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Diretoria de Geodências, da Fundação Insti
tuto Brasileiro de GeografLa e Estatística, na 
Qdade do Rio de Janeiro, o Dr._ Hélio Saraiva 
de Freitas, Procurador-Geral do Estado do 
Acre e representante na Comissão, o Dr. Flávio 
Cordeíro Antony, Procurador do Estado do 
Amazonas e representante na Comissão, o Dr. 
Erasto Vtlla Verde de Carvalho, Procurador
Geral do EstadO de Rondônia e representante 
na Comissão, o Dr. Roberto Krause, Assistehte 
Técnico_do Representante do Estado de Ron
dônia na Comissão, o Dr. Floriano dos Reis 
Barbosa, 'Representante da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e ~l:ãtfstrr::a na Comis
são, o Dr. Angelo José Pavan, Representante 
da FUndação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística na ComisSãO, o Dr. M_auro Pereira 
de Mello, Diretor de Geociências da_fl!Í'ld.açã(:, 
Instituto Brasile[ro de Geografia e Estatística 
e o Dr. Antonio Pires de CaStro, Assessor da 
Diretoria de Geociêndas da Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, com 
o objetivo de avaliarem o andamento dos tra
balhos nas áreas das divisas entre os E$tados 
do Acre., do Amazonas e de- Rondônia. A reu
nião foi aberta pelo Dr. Mauro Pereira de Mello . 
que distnbuiu aos presentes uma via da Nota 
Informativa - Diretoria de Geociências, que 
sumaria os procedimentos metodológicos, 
bases legais e situação atuaJ dos trabalhos 
desenvolvidos pela Fundação Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística - lBGE, que 
passa a integrar esta ata como anexo. Em 
seguida procedeu a exposição, com base em 
documentação cartográfica, dividindo a ques
tão em duas partes, a primeira relativa às divi
sas entre os Estados do Acre e do Amazonas 
e a segunda contemplando as divisas entre 
os três Estados - do Acre, do Amazqnas e 
de Rondônia. Os trabalhos desenvolvidos pelo 
IBGE partiram da identificação de que as 
atuais divisas encontram-se descritas nos di
plomas legais: Decreto n~ 9.831; de 
23-10-19 1 2, Decreto-Lei n" 5.812, de 
13-9-1943; Decreto-Lei n~ 6.5.50, de 
31-5-1944, Lei n' 7.070, de 15-6-1962 e Lei 
Complementar n~ 41, de 22-12-1981. Para a 
divisa dos Estados do Acre e do Amazonas, 
a partida das análises calcou-se na linha geo
désica Foz do Rio Beni, cabeceira do Rio Java
ri, cujo traçado deixam em território amazo
nense as cidades de CruzeirO-do Sul, Manuel 
Urbano, Tarauacá, Feijó e Sena Madureira, o 
que conduziu a representação técnica dos Es
tados junto com os técnicos do IBGE a esco
lherem sítios em que a implantação de marcos 
garantissem o posicionamento das ddades Ci· 
tadas em território acreano. Apenas um dos 
pontos materializados, na Foz do Jurupari no 
~ Envira, suscitaVa dúvidas, já manifestadas 
pelo representante do Amazonas em reunião 
O"C"orrida em 24-3-87. O Dr. Hélio Saraiva de 
Freitas, representante do Acre, tomando a pa
lavra discordou da conce!tuação encaminha
da pelo lBGE, para o PrOblema entre os Esta
dos do Acre e de Rondônia, cuja solução deve
ria ser conduzida, segundo ele, pela aná1ise 
dos tratados internacionais a partir de 1750, 
entendendo que os diplomas legais citados 
pelo IBGE. São atas- imperfeitos, por não ob· 

servarem os preceitos e princípios históricos 
da ocupação acreana naquela região até as 
mart~ens do Rio Madeira Continuando, o Dr. 

-Hélio opinou que o determinismO histórico, 
e o direito adquirido e presença do Acre na 
região deve ser analisado para se tentar dar 
solução à questão. O Dr. Erasto Villa Verde 
de CaiValho, repfesentante do Estado de Ron
dônia, refutando a argumentação do Dr. Hélio 
opinou que a rel:IJlião deveria prosseguir Com 
a apresentação minudosa dos trabalhos de
senvolvidos pelo IBGE, em seus aspectos téc
nicos, e que a exposição efetuada pelo repre· 
sentante do Acre __ deveria ser apfeciada em 
o frísoU que ó 1BGE nao é árbitro desta questão 
e que, portanto, o prosseguimento das discus
sões nessa linha histórica conduziria a um im· 
~e_ na exposição do "!BClE. O Dr. Flávio 
Cordeiro Antony, representante- do "Estado do 
Amazo~as, interferindo na exposição do Dr. 
Erasto, espOsou suá argumentação de que 
o IBGE deveria esga:tar os aspectos técnicos 
~; ~das as _questões e que, em particular, 
nao aceita o posicionamento da divisa entre 
seu EstadO e -o dó Acr~ nO_ Rio -EnVira; Fóz 
do Rio Jurupari, posição que já havia manifes
tado em reuriião anterior; acrescentou que ti
nha instruções no sentido de posicionar a divi
sa no local Remanso e Estirão do EUezer, pró
ximos às Cidades de Cruzeiro do Sul e de 
Feijó. O Dr. Hélio interferindo, apontou que 
a pOsição no Rio Envira havia sido acordada 
entre os Governadores dos _Estados, Dr. Nabor 
Júnior e Dr. Gilberto Mesi:rinho, portanto en~ 
tendia como questão resolvida. O Dr. Flávio 
C. Antony, retrucando, disse que não poderia 
aceitar tal posicionamento e que era de seu 
desconhecimento a exlstênda de qUalquer do
cumento que formalizasse tal entendimento, 
ratificaodo, ern conseqüência, sua colocação 
anterior de que a divisa deveria ficar no local 
Estirão do EJiezer e que o JBGE deveria provi
denciar a colocação de marcos e o posiciona
m~nto geográfico dos mesmos. O Dr. Hélio, 
re~mando a palavra expôs que não aceitava 
os_ ônus do deslocàmento das equipes do 18-
GE para tanto. O Dr. Mauro, interferindo, suge
riu que os representantes dos Estados do Acre 
e do Amazonas notificassem seus Governos 
quanto_ a questão e, sendo julgado convenien
te, o:s qovemadores podedam buscar uma so
lução_ ~e _consenso. Muitas discussões_ para
lelas ocorreram a partir desse momento, o 
que levou o Dr. Erasto, a solicitar que fosse 
p~itido ao Dr. Mauro concluir sua apresen
tação dos trabalhos. Continuando a exposição, 
o Dr. Maure, destacou que na identificação 
dos pontos extremos da linha geodésica Be
ni--Javari, o IBGE contou com o apoio da 
Primeira Comissão Brasileira de Demarcação 
de Umítes,_unidade da DiviSão de Fronteiras 
do ~nistério das Relações Êxterio~es, que au
xiliou, no terreno, a identificação dos marcos 
e procedeu ao encaminhamento da doeu· 
tnentação relativa à demarcatória das fron
teiras Brasil-Bolívia e Brasil-Peru. O Dr. Hé
lio r<;::~qmou a sua (lrgumentação de que o 
IBGE deveria _esgotar a questão do ponto de 
vista histórico, o que ocasionou diversas mani
festações contrárias por parte dos represen-

tantes dos outros ~tados, in~Jusive o repre
senfante do IBGE, que destacou o fato- de Que 
se a discussão se des~e por tal caminho, o 
IBqE, nesse mom~ntO, não poderia apontar 
informações que auxiliassem _na completa vi· 
sualização do problema. Por mais uma vez 
ocorreram discussões paralelas, encerradas 
com a proposição do Dr. Hélio de que o assun
to fosse então desdobrado em duas questões: 
Acre-Am-azonas e _Acre-Amazo
nas--Rondônia. _Nesta oportunid~de, o Dr. 
Flávio retomou seu poskionamento quanto 
ao estabelecimento de marcos em Remanso 
e Estirão do Eliezer, aproveitando a palavra 
para sa1ientar que o Estado do Amazonas não 
foi formalmente comunic,:Ido a respeito dos 
trabalhos de campo que estavam sendo reali
zados, no período de julho até a presente data. 
O Dr. Mauro manifestou sua estranheza diante 
desse fato e solicitou o registro em ata, com~ 
prometendo-se a oportunamente apresentar 
as razões de tal lapso. O Dr. Aávio, ao ensejo; 
solicitou que constasse da ata a não aceitação 
do marco na Foz do Jurupari como materia
lização da divisa; destacando que não coloca 
e nem questiona, em absoluto, a capaddade 
e lisura do IBGE na condução dos trabalhos 
até aquí executados. O Dr. Hélio lamenta_ a 
freqüente troca dos representantes dos de~ 
mais estados, o que, no seu entender, dificulta 
a progressão dos trabalhos em direção ao seu 
fmal, _por outro Jado, manifesta seu desejo de 
que as intenções dos Estados fossem formaij
zadas em documentos, no sentido de se evitar 
divergências sobre assuntos. já ajustados ef!l 
reuniões anteriores. O Dr. l::rasto Jns[s_te ~m 
que ao Dr. Mauro fosse dada oportunidade, 
sem interrupções, de expor o andamento dos 
trabalhos. Continuando __ a_ .exposição, o bf. 
Mauro esclareceu a materialização e o posicio
namento dos marcos Cabaceira do Javari, 
Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira, Caque
tá e BR-317 não significa, necessariamente, 
que as divisas os contenha, são apenas, nesse 
instante, marcos geodésicos integrantes do 
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Prosse
gUindo em relação à região das divisas Acre
Amazonas--Rqndônia~ esclareceu gue foram 
determinada$ as coordenadas do Posto Fiscal 
de Rondônia e do Posto Fiscal do Acre que, 
como pode ser visualizada nos mapas, encon
tram-se em território amazonenSe e rondo~ 
niense, respectivamente. A área a ser mapeada 
inicialmente mostrou que não forneceria 
maiores subsídios em face dos dados levan
tados posteriormente. Desta forma, viu-se a 
necessidade do aumento da área de mapea· 
menta, conseqüentemente exigindo um nú
mero maior de pontos de_ apoio de campo, -
o -que acarretou ampliação do prazo de eXecu-_ 
ção. Em Seguida foi apresentado o oficio-da 
Procuradoria Geral do Estado do Ac(e de n~ 
-3.08/87, datado di 26~8-87, solicitando uma 
nova ampliação de área de mapeamento. O 
representante de Rondônia manifestou-se 
contrário a este pedido, colocando. que, se
gundo ele, rienhuma informação adiçionalse
ria produzida sobre a questão objeto do pre· 
sente Convênio. O repre-sentante do Acre reto
ma a questão acentuando a relevância de :@! 
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mapeamento para o seu Estado. Interfere o 
representante do Amazonas discordando da 
solicitação formUlada pelo representante do 
Acre. O Dr. Mauro, numa tentativa de equa
cionar a polémica suscitada, expõe que o 
acréscimo da reambulaçào sobre as folhas 
da carta topogt'áfica na escala de 1:100.000 
executada pela Diretorla de- Serviço deográ" 
fico do Minfstêrio do Exército~ poderia atender 
ao pretendido e que o IBGE a tal poderia pro
ceder sem custos aQidonais. Essa c61ocaçã.o 
contou com-o apoio -do representante do Ama
zonas. O representante -do Acre expõe que 
a sua solicitação não foca uma escala, mas 
a necessidade de se produzir um documento 
que contemple a região até as margens do 
Rio Madeira, em princípio, concordando com 
a proposta do IBGE: Surgem, novamente, di
versas discussões paralelas. Retomando o ru
mo da reunião o Diretor de GeociênCiaS pro
põe que seja aceito cômÓ encaminhamento 
final do !BGE: o conjunto de oitó folhas topo· 
gráficas na escala de 1:50.000. já. apoiadas 
e reambuladas; um mapa na escala de 
1:1 00~000 abrangendO tOda a região das clivi
sas até as margens do Rio Madeira; um relató
rio analítico desdobrado em duas partes, uma 
relativà ao trecho da CaDeCeira do Rio Javari 
até a BR-317, outra contemplando a tríplice 
divisa.As proposições foram aceitas, por todos 
do o repres_entante do Acre ·para solicitar que 
o IBGE. em sua análise, -n-ãO se restrinja às 
leis a partir de 1912-e obSerVe aOcUmentos 
anteriores, de natureza histórica _e jurídica, a 
partir de 1750, justificá seu -pleito alegá.ndo 
que este trabalho certamente contribuirá para 
melhor elucidação da questão das divisas, cuja 
abordagem linear na cronologia histórica per
mitirá um estudo cOmparatiVo com o De<:re
to--Lei n9 5.1 88, de 7 ~4-1904, sem- deSCon
siderar os aspectos pertinentes da Constit!Jí
ção de 1934. O Dr. MaurO infOrmou que para 
se chegar a exposição de hoje foram analisa
dos todos os documentos históricos e que 
do relatório final, forçosamente, ta_l análise 
constará. O biretor de Geocfências sinalizou 
que a rigor o aditivo ao Convênio encerra-se 
na data de 24-9-87, sendo necessária sua 
prorrogação por mais sessenta dias corridos, 
ou seja, até 25 de novembro do corrente. Os 
representantes se manifestaram de acordo 
com a prorrogação, sugerindo que O novo 
termo aditivo fosse assinado a 24~g..s7, quan~ 
do da apresentação da versão final desta Ata. 
Mais uma vez o representante do Amazonas, 
ao concordar com a prorrogação, insJste em 
que o IBGF proceda a materialização e medi
ção dos pontos Remanso e Estirão do Eliezer, 
ao que foi informado pe_la representação do 
IBGE que tal poderia se dar, aproveitando~se 
disponibilidades de pessoal técnico e equipa~ 
mentos na área, o que só poderia ser garantido 
após consulta às equipes de campo e, oportu· 
namente, o IBGE, mediãnte corfespondênda 
específica com a Procuradoria do Estado, in
fonnarâ datas convenientes. Nada mais ha
vendo a tratar, a reunião foi encerrada às de
zessels horas e trinta minutos. Rio de Janeiro, 
vinte e três de setembro de miJ novecentos 
e oitenta e sete. - Hélio Siirniva de Freitas 

-FláviO CcrdeiroAntony-Erasto Vil/a Verde 
de CaiVãlho - Roberro Krause - Floriano 
dos Reis BarboSll - Angelo _José Pavan -
.Mauro Pereira de Mel/o - Antonio Pires de 
Castro. 

NOTA TÉCNICA DA DIRETORIA 
DE GEOCIDiCIAS 

Assunto: Divisas_ Acre - Arrú:~zonas - Rondô
-nia 
Referência:_ Processo IBGE N9 07346 -
13/12/1982 . . . 
Interessados: Governos dos Estados do Acre, 
Amazonas e Rondônia. 

1-: JniroduÇão 
O presente documento focaliza, de maneira 

tópica e não _exaustiva, aspectos da questão 
da área limítrofe entre os EStados do Acre, 
do Amazonas e _de Rondônia. 

Entendemos que a argumentação pertinen
te a tal questão tem como fundamento duas 
linhas de raciocínio: de um lado s_e nos apre
senta uma questão de direito, vazada em su
cessivos diplomas legais, _e_ cuja elucidação 
requer a consulta a documentos históricos e 
à avaliação de coordenadas de pontos notá
veis do~ perímetros limitantes das unidades 
da federação; por outro lado, temos o desdo
bramento do acelerado processo de ocupação 
da área, com s_l,la_ çomponente espacial, de 
alçada de uma análise no campo da Qeografia 
Humana. 

No primeiro enfoque esgotou-se a identifi
cação dos diplomas legais vigentes e as raízes 
históricas das descrições dos limites, acompa
nhada de trabalhos _de campo objetivando a 
localização dos marcos de fronteiras existen
tes e a determinação de suas coordenadas 
(latitude e longitude), compatibilizadas no Sis
tema Geodésico Brasileiro. 

A segunda abordagem embasou-se na co~ 
leta d_~informações relativas à área nas cida
des de Rio Branco e Porto Velho, além do 
levantamento realizado em VIla Estrema, que 
contemplou a esquematização do processo 
de ocupação do território ao longo da BR-364, 
pesqUTSàpõr-ãfflostra do comércio local para 
avaliação dos fluxos de compra e venda de 
me-rcadorias e pesquisa- jurltO aos moradõfes 
novos e antigos a quem se perguntou, siste
maticamente: local e ano de nascimento, eta
pas de migração até Estrema, motivos das 
mudanças e expectativas de vida na área. 

2. ---consii:ierações Gerais 

O processo em referência, relativo à questão 
das divisas entre os Estados do Acre -Ama
zonas----:- Rç.dô_nia, foi iniciado a partir etc Oficio 
n~ -~65/5 a Sct1133/80, emitido pelo Conselho 
de Segurança Nacional,_ solici~ndo informa
ções "quanto aos verdadeiros limites entre o 
Estado do Acre e o Território Federal de Ron-
dônia". · 

1 
Em análise então conduzida Pela Diretoria

de Geodésia e Cartografia, foi informado que_ 
a divisa "entre as "Onidades da Federação é 
representada por um trecho da geodésica limi-

te entre os .Estados do Acre e do Amazonas, 
confofine descrtio '!~-~ _d_ocutnen!oiJe;~ais: 

-Decreto n~ 9.831, de 23-10~1912;-
-Decreto-lei n1 5.812, de 13~9-1943: 
-Decreto~lei n~ 6.550, de 31- 5-1944; 
-Decreto n• 8!.272, de 30-l-1978i--" 
O ofício resposta encaminhado ao Conse

lho de Segurança Nacional informa que os 
limites entre o EStado do Acre e o Território 
Federal de Rondônia são aqueles definidOs 

_pela linha geodésica descrita no Decreto_ n~ 
9.831, de 23 de-oUtubro de 1912, que "reorga
niza a_ Administração e Ju~ça do Território 
d_o Acre", citados, também, no Decreto-lei n~ 
5.812, de 13 de setembro de 1943, que "cria 
os Territórios Feder_ais_ do Amapá, do Rio 
Branco, do Guap6ré, de Ponta Porá e do Iguas
sú" ·e Decreto-lei n~ 6.550, de 3i de maio 
de 194lt -"que ftxa os seus limites ... " -

Em revisões pos~riores, suscitadas pelo 
OF./GÁB n• ·11 O, de 2 7-08-1982, doEx"'o 
Sr. Governador do Estado do Acre, dirigÍd~
ao Presidehte do IBGE, qúe consideraram, 
além dos diplomas legais citados, a Lei n9 
4.070, de 15 de-jUnho de 1962, e a Lei Com
plementarn?41, de 22 de dezembro de 1981, 
opinou-se pela solução dos questionamentos 
formuJados pelo Governo do Estado do ACre, 
a partir de uma CórriiSSãà Mista e'm QUê esti
vessem represen.tados os Estados do Amazo
nas e de Rondônia, alêm do representante 
acreano, -destacando-se a posição do IBGE: 

(3) Em se tratando da contestação 
de limites entre Unidades da FederaçãO, 
n~o cabe ao JBGE definição-o-u JOCãçãO 
dos mesmos, a Emenda Constitucional 
n?Q1, de 17 de outubro de 1969, assegura 
aos estados o direito de fiXação e modifi
caçáo de seus quadros territoriãís. 

(4) Embora seja inquestionável que 
aos __ estados cabe a solução dos proble
ma~.- de limites, compete ao IBGE asse
gurar as ·mfofrmiçôes rieceSsárlas- à iden~ 
tificação e a localização dos acidentes e 
fatos geográficos que constituem a linha 
limite, de acordo com os diplomas legais 
que estabeleceram ou alteraram o quadro 
territorial." -

Reforçando esta posição, relativa ao papel 
a ser desempenhado pelo IBGE errl questões 
de limites entre unidades da federação, o Sr. 
Presidente_ do IBGE, através do Oficio n~ 171, 
resposta ao ~o Sr. Governador do Estado 
do Acre, de -24 de novembro de 1982, assim 
defmiu. 

3. Está clarO que, tratando-s_e de limi
tes interestaduais, o IBGE, poderá ape-_ 
nas, assegurar as informações inclusive 
cartográficas, necessárias ao conheci
mento da realidade física da região (Lei 
n? 5.87Bn3, art. 2?), e que permitirão a 
solução das dúvidas existentes,. se houver 
plena concordânda dos governos inte
ressados." 

AtentO aos princfpios anteriOres: O IBGE fir
mou com os-governos dos Estados do Acre, 
Amazonas- e Rondônia de 19 de fevereiro de. 
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1986, Com objetivo, expresso em sua cláusula 
primeira: 

"O presente convênio tem como obje
tivo a realização de trabalho de natureza 
geodésica e cartográfica, para estabele
cimento das divisas comuns entre os Es
tados do Acre, Amazônas e Rondônia." 

CARACTERIZAÇÃO LEGAL DOS LIMTTES 

Os limites estaduais encontram-se enuncia
dos em diplomas legais de diferentes épocas, 
com variações pouco substantivas, como po
de ser obseJ;Vado transcrições e comentár[os 
a seguir. 

3.1-Decreto n' 9.831, de 23 de outubro 
de 1912. 

"Art 1 ~ O. território é limitado: 
............................................ ---··-:--· 

ao Norte pelo EStado do Amazonas, 
ao Sul pela República da Bolívia e pela 
República do Peru, e a Oeste pela Repú
blica do Peru. 

§ 19 O limite setentrional com o Es
tado do Amazonas é fonnado pela linha 
geodésica, traçada da nascente do rioJa
vari, em 7~ 1' 17,5' de latitude sul e 74° 
8' 27,07' de longitude ocidental de Green
wich, à confluência dos rios Mamoré e 
Beni, onde começa o rio Madeira~ em 10° 
20" de latitude sul, tal como foi calculado 
e em parte demarcado nos anos de 1985 
e 1986, e desde a nascente do J~vari 
acompanha essa mesma Unha atê sua_ 
intersecção com o rio Abunã onde come
ça o território boliviano !lesse ponto, na 
forma do tratado de Petrópolis de 17 de _ 
novembro de 1903." 

Como se depreende da descrição legal, o 
legislador estabelece os limites _çlo entãp T erri
tório do AJ::.re com o Estado do Ama;onas, 
segundo a Geodésica Umitada pelos pontos 
cabeceira do rio Javari e confluência dos rios 
Deni e Mamoré, que nesse ponto forrUam o 
rio Madeira. 

Os pontos extremos desse segmento de 
Geodésica foram monumentados pelas de
marcatórias da Comissão Mista Brasil- Bolí
via e Brasil -Peru, no período de 1895 a 
1911. 

32-Decreto-Lein95.812. de 13 de setem
bro-de 1943. 

Esse segundo diploma legal cria_o T errit6rio 
do Guaporê, fixando comç limites: 

"Art. 1• ..................... --·----· 
§ 3o O TerritóriO do Gliaporé terá os 

seguintes limites: 
............................ _ .... __ 
- ao sul, Sudoeste e Oeste pelos limi

tes com a República da Bolívia, desde 
a confluência do riq Cabixi no rio Gua
poré, até a linha Geodésia Cunha Gomes, 
no limite com o Território do Acre, e por 
esta até fdlCOntrar a margem direita do 
rio Itu ou ]quiri ... " 

A "linha Geodésica Cunha Gomes" corres
ponde ao segmento da Geodésica entre a ca
beceira do _rio Javari _e a foz do$ rios Deni 
e Mamoré, na forfnação do rio _Madeira. 

3.3-Decreto-Lei n'~ 6.550, de 31 de maio 
de1944 

O decreto-lei redefine os limites do T erri~ 
t6rio Federal do Guaporé, ao enunciar: 

"Art. 1• .................................................... . 
c) -.ao _Sul, Sudr:,rste e Oeste, pelos 

limites com a Repúbl1ca da Bolívia, desde 
a confluência do rio Cabixi com o rio Gua
pÕré, atê o limite entre o Território do 
Acre e o Estado do Amazonas~ por cuja 
linha limítrofe continua até_ ent:ontrar o 
divisor de águas ltuxi-Abunã; ... " 

Este decreto-lei difere do anterior ao indicar 
os limites do Território federal do Guaporé 
e o Estado do Amazonas, que passa ao divisor 
de águas Ituxi-Abunã, em lugar margem direi
ta dO ftuxi Ou lquiri, mantendo entre o Tern1ório 

- do ACre e do Guaporé a divisa na linha geo
désica. 

3.4- Lei n'~ 4.070, de 15 de junho de 1962 
O diploma legal eleva o Território do Acre 

à categoria de Estado, fiXando seus limites 
de acordo com os decretos anteriormente ex
plicitados, nesse particular revigorados ao 
enunciar: 

"Art. J9 O Território do Acre, com 
seus atuais limites ~ erigido em Estado 
do Acre." 

Os limites do novo Es.~do são os enuncia
dOS- no Decreto n9 9.831, de 1_912, ~efn-:<Juãl
quer alteração. 

3.5 ..::._Lei Complementar n'~ 41, de 22 de 
dezembro de 1981 -

Este último dispositivo ·cria o Estado de 
Rondônia enunciando: 

"Art. J9 Fica criado o Estado de Ron
dônia, mediante a elevação do Território 
Federal do mesmo nome a essa condi
ção, mantidos os seus atuais limites e 
confrontações.'' 

Deforma semelhante à da criaçãO do Esta
do do_ Acre, os limites do novo Estado são 
mantidos, revigorando o enunciado no oe.cre
to~Lei n9 6.550, de 1944. 
4. · Ações do /BGE 1986- 1987 

Identificados os fundamentos de ordem jurí
dica para a descrição dos limites interesta-__ 

_ duais. buSca-se_ a caracterização dos pontos 
e acidentes JJ!'lturais notáveis, explicitados em 
leis e, decretos, elementos essenciais para o 
reconhecimento dos mesmos no terreno, po
sidonamento geodésico e representação car
tográfica. 

A primeira questão que surge é a da caracte
riZação física e geodésica dos extremos da 
linha cabeceira do rio Javari e foz dos rfos 
Beni e Mamoré, divisa dos Estados do _Acre 
e-"do Amazonas e dos Estados do Acre e de 
Rondônia. A segunda é a indentificação dos 
cursos dos rios Ituxi e .Abunã com vista ao 
estabelecimento do divisor de águas e, conse
qüentemente, divisa_ dos Estaà_os do Amazo
nas é Rondônia. 

Para atender à primeira questãO, se faz ne~ 
cessário recuperar, historicamente, a consoli
dação das fronteiras internacionais do Brasil 

com a República da Bolívia e a República do 
Peru. 
- 4.1-Recuperação dos marcos de divisa~ 

internacionais ---
O-TRATADO DE MADRI, assinado em 13 

de jáneiro de 1750, e-ntre os reinoS ck Portugal 
e Espanha, ao fiXai' os limites para a progres
são de portugueses e espanhóis no continente 
sul-americano, convencionou: 

Art. 79_ Desde a boca do Jaurú pela 
parte óddentàl prosseguirá a fronteira em 
linha. reta até a margem austral do rio 
Guaporé defroi1te da boca do rio Sararé 
que entra no dit9 Guaporé pela sua mar
gem setentrional; com declaração que se 
os-corriissários, que se hão de despachar 
para o regulamento dos confins ne:sta 
parte, ria face do país, acharem entre os 
rios Jaurú e Guaporé OutrOS rios, de bali
zas naturais por onde mais comodamen

. te, e com rriaior certeza. s~ PoSsa aSsi
nalar a raia naquela paragem; salvando 
sempre a navegação do Jaurú, que deve 
ser privativa dos portuQ:ueseS, e o cami
nho que eles constumam fazer dO Guiabá 
para Mato Grosso; os dois Altos contraen
tes consentem e aprovam que assim se 
estabeleça, sem atender a alguma porção 
mais ou menos de terreno que possa ficar 

-a uma ou a outra parte. Desde o lugar 
que na margem ~ustra_l_ do Guaporé for 
assinalada para termo da raia, como fica 

-explicado, baixará a fronteira por todo_ o 
curso do rio Guaporé até mats abaixo da 
sua união com o rio Mamoré que nasce 
na provinda de Santa Cruz t:!e la Sierra, 
e" atravessa a mtssão dos Mexes, e for
mam juntos o rio chamado Madeira que 
entra na das Amazonas, ou Mararlon, pela 
sua margem austral. 

Art. 89 Baixará pelo álveo destes 
dois rios, já unidos, até a paragem situada 
em igual distânc_ia do dito rio Amazonas, 
o_u Mar&rlon, e dã: boca do dito Mamoré; 
e_ desc;!e aquela paragem cCn1tinuã.rá por 
uma lin_h_a_ leste~oeste .até econtrar com 
a margem orientai do Javari que entra 
no rio das Amazonas pela sua margem 
austral; e baixando pelO- álveo_ do J~ri 
até onde desemboca no rio cl&s Am~o
nas ou Maraflon prosseguirá por este rio 
abaixo até a boca mais otidental do Japu
tá que desagua nele pela margem seten-
trional." · 

A linha leste-oeste da foz do Guaporé e do 
Mamoré, na formação do Rio Madeira, até o 
encontro do Rio Javarí, constitui uma geodé
sica, que por seu curso marca a fronteira na
quelas paragens. Esta aproximação pode ser 
reconhecida como a primeira para uma linha 
que mais tarde viria a ser a divisa entre o Brasil 
-Peru- Bolívia. _ ·- _ 

A 27 de _março de 1867 era firmado o TRA
TADO DE AYACUCHO, entre o império do 
Brasil e a República da Bolívia, apresentando, 
eri) seu artigo 29, a_ desc_rl_ção da fronteira Bra-
sil-Bolívia: -

"Artigo 2~ .Haos quatroS Irmãos; des
tes, também em linha re.ta, até as nascen· 
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tes do rio Verde baixará por este rio até 
a sua confluênda com o Guaporé e pelo 
meio deste e do Mamoré até o Beni, onde 
principia o Madeira. Deste rio para oeste 
seguirá a fronteira por uma paralela, tira~ 
lia de sua margem esquerda na latitude 
Sul10020', até encontrar o rio Javari. Se· 
o Javari tiver syas nascentes no norte da
quela linha leste-oeste, seguirá a fronteira, 
de$de a mesma latitude, por uma reta 
a buscar a origem principal do dito Ja
vari." 

Este novo tratado _rn_antém a idéia _de um 
paralelo de latitude (linha leste-o~~. como 
fronteira entre o Brasil e a.Bolívia, na presun
çãO de que as cabeceiras do Javari e a foz 
dos rios Beni e Mamoré ao formarem o rio 
Madeira, teriam a mesma latitude (1 0"20' _Sul). 
Diante_das incertezas nas medições astronô
micas e geodéslcas, os signatários se acaute
laram ressalvado que caso as _q~b~eiras do 
Javari ficassem ao norte do paralelo, a linha 
de limite segulria uma "reta" da margem es
querda do Madeira, na sua formação (pressu
posta a latitude 1 0°20' Sul) .até a çabeceira 
pretendida do Javari. 

Com a assinatura do tratado são formadas 
as comissões demarcad_oras que _buscam 
exaustivamente as cabeceiras do JavarL sendo 
de 1874 a primeira identificaç-ão por, parte do 
Barão de T efé, que por observações astronô
micas fixa a posição 7°1 '17 ,5" de latitude Sul 
e _74°8'24,07'' de longitude Oeste de_ Green
wich. Em 17 de novembm de 1877 é lavrado 
o termo de inau9uras:ão do marco do _Madeira, 
posição 10~1'13,65" de latitude Sul e 
65°24'57,65" de longitude Oeste de Qreen
wich. No ano de 1895 são reJniciados os traba
lhos de demarcação da fronteira Brasil- Bolí
via, adotando-se como correta a identificação_ 
das cabeceiras do Javari em 1877, os traba
lhos prosseguem até 1897, quando a 19 de 
maio o Gen. Thaumaturgo exonera-se da Co
missão de Limites e aponta incertezas quanto 
à loca1ização das cabeceiras do JavaJi. A 25 
de abril de 1H98, em nota da Comissão brasi
leira, o Capitão-Tenente da Armada Augusto 
da Cunha Gómes apresenta novàs determi
nações das cabeceiras do Javari, como estan
do posicionada a 7°11'48,1" de latitude Sul 
e 73°47'44,5" de longitude Oeste de Green
wich. As tentativas de demarcação da fronteira 
prosseguiram até a eclosão da questão_acrea~ 
na ao Início deste_ séc:y-Jo. , 

O Tratado de Petrópolis, assinado entre a 
República dos Estados Unidos do Brasn e a 
República da Bolívia. em J 7 de novembro de 
1903, __ ao dar c:a,bo à questão acreana esti~ 
pulou: 

"Artigo 1 ~ ....... , .... _._., _ _ 
49 Da entrada sul do canal Pedro Se

gundo ou Rio Panda até a conflu.ênc::ia 
do Beni e Mamor_é 9~ lim_ites _serão os 
mesmos determinados no artigo 29 do 
Tratado de 27 de março de 1867. _ 

§5o Daconfluência.do.Benie.doMa-: 
maré descerá a fronteira pelo Rio Madeira 
até aboca do Abunã, seu afluente da mar~ 
gem esquerda, e subirá pelo Abunã até _ 

____ a)~tu®.J 0:20'. Daí jrá pelo paralelo de 
10020', para oeste até- o Rio Rapirran e 
subir~ por ele até a sua nascente principal. 

§ 6° _ Da nascente pdndpal do Rapir
-ran, irá pelo paralelo d!'l nascente, encon
tr<:~r a_oeste o rio lguiiy e subirá por este 
~tê a_ sua _ãi'igerfl, donde seguirá até o 
Jguarãpé Bahia J::ielos mais pronunciados 
acidentes do terreno ou por Uma linha 
reta, como· aos -comisSários demarcado
r:s dos ~~is países parecer mais conve· 
mente .... 

__ _p_ Tra_@;çlo _de Petrópolis mantém a klentifi
cação d_a foz dos rios Beni_ e_Mamoré na forma
ção do RiO Mad§ra,o comO um pçmto notável 
dos limites entre o Brasil e a Bolívia. 

Em 1901 é conStituída a CÕmiss~o demar
cadora, que aos poucos estabelece os marcos 
de fronteira, no- ãrio de 1913, são focados os 

- Qb_eceir~ do rio Javari _ 

marcos da c:.onflt~.ência dos dos Abunã e Ma· 
deira e oS maiX;_os dos rios Beni e -Ma"mofé, 
materializando o inicio do c::urso tio Madeira. 
Na 7~ Conferência dá Comissão -Mista, a 27 
de dezembro de_l9I3; foram reCcinhE!ddos 
os marcos fixados, como rnaterializaçóes da 
fron~ifa. ·· 

A Primeira Comissão- Bra~ü-eirá Demarca· 
dora de Limites, da Divisão de Fronteir.;~.s do 
Ministério das Relações Exteriores, facilítov. o 
acesso às_.de:scrições dos marcos e participou 
dos trabalhos de localização e ~d~ptifiçação 
dos mesmos no terreno. No ano _de 1986 fo
ram ocupados os pilares da ·cabeC;-eira do rio 
Javari e foz, dos rios Beni e Mamoré, tendo 
sido, através de processos geodésicos apoia· 
dos, em rastreamento de satélites artificiais, 
determirladas as coordenadas no Sistema 
Geodésico Brasileiro: -

Latitude Sul .................................... -··----·---··--···--~--·---- 7'7'1,140" 
Longitude Oeste de Greenwich , ............ ~ .. ·-·~~ .. ·~-.. ·--.... -------...... ---- 73°47'40,7_81" 
- Fõz dos rios Beni e -,rV\arnoré - -
Latitude Sul ......................................... -... , ................................. _ ..... -.-. ---.- 10'22:56..812" 

- Longitude Of!$te de_ O~:~owich . 65~22' 58,324" 

_O_ ª2:Iinute da geodésica (SONE) 
110°38'13~304", no s~ntido foz Beni-Mamoré 
para a cabec~ira do Javari, garante a reCupe
ração da linha fiXada _nq_prtjgo 19 ~o .Dec~eto 
no ~.83L 23-10-1912, corpo limite dos Esta
dos do Amazonas e do Acre -Anexo I. 

42-Divisa Acre -Amazonas 
··A recuperação dos marcos internacionais, 

com ;:t correspondente identificação em foto
grafias aéreas e det~rminação de_coorçienadas 
no Sistema Geodésico Brasileiro, permitiu es
tabelecer o traçado da linha geodésica Bení
Javad, confirmando-se qUe aS _cidades de Cru
zeiro do Sul, Senã Madureira, Tarauacá e Fe(ió 
encqntram-se ao norte da Geodésica, desta 
forma e na estrita interpretação dos diplomas 
legais, localizadas em território amazonense. 
(Anexo[) 

Diante deste fato, buscou-se junto aÕs re· 
presentantes dos Esté!-dos do Amazonas e do 
Acre, a indica,ção de locais para ímplantação 
de marcos, que fossem entendidos como pos
síveis materializaçõe:~ das_ divisél$ entre. os _Es
tados. Esses pontos foram objeto de observa
ções que conduziram à determin_a_çãq de sua~ 
coordenadas geodésicas, levando as denomi
nações Cruzeiro do Sul (91.004), Feijó 

-Cruzeiro do Sul (91.004) 

(91.005), Sena Madureira (91.007], Caquetá 
(9~.008) e BR-317 (91.006). (An.Xo li) . 

-Cabe destacar_ que_ o marCQ Feijó (91.005) 
foi localizado na foz do Rio_ Jurupari no Rio 
Envira, cerca de 45Km ao norte da cidade 
de Feijó, em território amazonen:;;.e, No Q~o
brar dos trabalhos, os. representantes do Esta~ 
do do Amazonas contestaram os marcos Cru
zoiro do Sul (9L004) e Feüó (91.005), por 
adentrarem excessivamente em território 
amazonense. Propuseram como pontos de li
mites Remanso e Estirão do EJiezer, terido 
ficado ajustado em atas que os representanteS 
dos Estados do ACre e do Amazori_as poSte_i:íOr· 
mente se manifestariam quarito a um P<;Sicio
namento conSensual dos marços defiriitiVos~ 
o qUe não ocorreu até o presente. 

Os procedimentos adotados objetivaram a 
substituição da linha G~ésic~ Be:ni..Java~!. 
por uma polígonai cujos vértices seriam os 
pontos acima anunciados, balizada pelos mar
cos internacionais na cabeceira do Javari e 
margem dil:eita (fado brasileiro) dq ponto fron
tal de confluência dos rios Beni e _JI1i;1ffioré. 

As coordenadaS Para os marcos -impléln-
tados: . -

Latitude Sul ........................ - ....... -... ~ ...... -............................................... -_ .... ,. 151' 33' 05,914 
Longitude Oeste d~ Qree::t)wích_. 72° 35' 03~ -294'' -

(não .aceito pelos estado-do Ãinazonas) 

~ Latitude Sul .......................... :_ .. _,. ___ ....... -w ......... - •• --~ .. -~-:-:--··-~- .. 07o 50' 41,220" 

Longitude Oeste de Gfeenwich ........................... , ..... , ...... :·-.---.-·--70° 03' 16, 075" 
- -- ~ · · - (não aceito pelo Estado do AI:n~onas) 

-Sehê\_MadUreira (91.007) 
Latitude Sul .. ____ ..................................... -............... ::...., ... ----·-----··- 09° 02' 56,569" 
Longtitude Oeste de Greenwich ................ ,_ .. __ .... _-__., __ , .. __ ... _..:.. .. 68° ..38'48;021" 

- (aceito peloS EStados do Acre/Amazonas) 
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-Caquetá (91.008) 
Latitude Sul ................................ __ ........... __________ . ____ 09° :33' 37,918" 

Longitude Oeste de Greenwich .................................. -. ------------ 61' 30' 58,936'' 
(aceito pelos Estâdos do Acre!AmaiOnas) 

-BR-317 (9I.006r 
Latitude Sul ................................ __________ .. _____ ....:..:..,: ..... 09° 35' 31,226" 
Longitude Oeste de Greenwich ................... " .. , .. ,_,_, ___ .. _______ 6"f0 19' 31,104" 

No atual momento, os representantes dos 
Estados do Acre e do Amazonas não acord.a
ram quanto aos pontos que poderiam vir a: 
ser de divisa entre os Estados, n..as vizinhanças 
das Cidades de Cruzeiro do Sul e Feijó. 

43-Divisas Amazonas -Rondônia 
A divisa legal entre os Estados do Amazona~ 

e de Rondônia, na área em estudo, encon· 
tra-se definfda, pela linha de cumeada do divi
sor de águas das sub-bacias dos rios ltuxi e 
Abunã, até o ponto de interSeçâo do divisor 
com a linha geodésica Beni-Javari. 

OS trabalhos de campo e gabinete explo
raram os cursos dos rios ltuxi e Abunã, bus
cando dentre os cursos.d'água existentes n_~ 
área aqueles que levam estas denominações, 
de forma a propiciar a representação cartográ
fica conveniente a partir de trabalhos geodé- _ 
sicoS" e restituição fotogramétrica. No Anexo 

- m. a linha foi lançada a partir da determinação 

(aceito pelos Estados do Acre!Amazonas) 

su.cessiva dos pontos mais altos, em instru
mental fotogramétrlco. _Destaca-se que_ esta 
lirilia não se encontra rrlá.teífalízada no terrenO 
por marcos. A <::ob_ert;ur~_vegetal e a toppgrafia 
pianà da área assinalam as dificuldades dessa 

"' materialização, ~mbora nos trechos vi_zin_hos 
ao _traçado da BR-364 se tenha lançado ma-r
cos ideÕ~fi~4o~--~a __ sumeada com a todo
víã~-

No conjUntO cte folhiis na escala de 1:50.000 
a fillha- foi lançada e permite a identificação 
dos térritórios amazonense e rondoniense. ·Cabe apontcir a existenda de um posto fiscâl, 
do Estado de Rondônia, que foi objeto de de
terrhiilaçáo de coorc(enadas, comprOvando-se 
que o riieSmo ericohtrã-se localizado em terri~ 
tório amazonense. As obsetvações efetuadas 
conduziram a definição da posição dÕ marco 
g"eOdésic:o no posto fiscal de Rondônia 

-(91.002): . 

-Latitude sul. .............. - ........ ___ ., .. ,.,_. _____ .. .,, ______ . __ 09° 46'8 12,057" 
-Longitude Oeste de Greenwlc .. ~~~----H-----~-·· - ·- (jfP 48' 0~,950" 

Este trecho da divisão não apresenta pen
dências por parte dos estados envolvidos. 

4.4- Divisas Ac:re.-Rondônia 
Como pode ser depreendido da citação dos 

diplomas legais vigentes, a divisa entre os Es- . 
tados do Acre e de Rondônia é definida pelo 
trecho da linha geodésica Beni.Javari, entre 
a intersec;ão com o curso do Rio_ Abunã,_limlte _ 
internacional Brasil- Bolívia, e o cruzamento 
do dívisor das sub-bacias dos Rios lt~ e APu-
nã com a citada geodésica -Anexo m. · -

Os pontos extremos çio segmento de geo
désica são abstratos, sem representação no 
terreno, cabendo a determinação 'de suas 
coordenadas por cálculo geodésico ou_ foto
gramétrico. Nesse sentido foram estabeleci
dos marcos que permitiram o cálculo de coor
denadas dos pontos extremos, representados 
cartograficamente no Anexo IIl. 

O Estado de Rondônia reconhece este tre
cho da Geodésica como sendo o limite erri 
questão. O representante do Estado do Acre 
não considera tal limite, reivindicando como 
território acreano a extensão de terras que vai 
até a foz do Rio Abunã no Madeira, descendo 
por este até a boca do Igarapé dos Ferrei~as 

e deste ponto em diante até as cabece~as 
dq Igarapé, no divisor de âguas das sub-bactas 
do ltuxi- Abunã, limite legal entre os Estados 
de Rondônia e do Amazonas. Tal pretensão 
pode ser rrielhor visualiZada no Anexo IV, cópia 
do cartograma encaminhado pelo represen
tante -dO IBGE, elaborado pela Empresa Mi
neiVa Engenharia Ltda. 

Como ainda pode ser visualizado' no carto
grama citado, a pretensão do Estado do Acre 
engloba tarribém terias do Estado do Amazo
nas, ao fixar a geodésica entre os pontos Ca
quetá e divisor de águas dos Rios ItU){i e Abunã. 

Analisada a ocupação da área pretendida 
pelo EstadO do Acre, observou-se que a mes
ma ·acorre mais intenstviunerite ao-longo da 
BR-364,-onde, à cerca de uma década, teve 
infcio o processo mais acentuado de inigra
çõeS. ·o governo do Estadq do Acre inst;alau 
um posto fiscal nas proximidades do povoado 
Vila Estrenla, objeto de determinações de 

. coordenada_s, além de outras instalações de 
infra-estrutUra Urbã:na. As coordenadas obti
das cÍão o-pÕsidonamento do posto fiscal em 
teri-itórío rondoniense (Vila Estrema -

. 91.00!): -

. 09° 46'12 057" -latitude sul ................. ------------.. ---·-----·----· . . _ ,
95 -longitude Oeste de Greenwic .. _.~ .. --.. -----..... ·----. -. --~·~ õ6° 48' Op! ~ 9'' 

No Ane:Ko lU pode melhor ser visualizada 
a ocupação da área demançl~da. 
5~ Aspectos gerais da ocupaçõo huf!Jana no 
trecho fiscal de Rondónia -Foz do Abunã 

A anâJise geográfica que se quer Completa, 
não descuida, em uma avaliação_do processo 
de· oCupação esj)adâl, de levar em conta os 
diversos níveis_ ou escalas que informam o . 

que ocorreu em determinada ârea _q':l~ se e_stu
da .. Em surna;- por mais singular que possa 
parecer o padrão de ocupação de determi- . 
nado segmento do espaço, existem detenni
nantes que se situam por vezes bem distante_s_ 
da áreã. de estudo, e que se materí~izam em 

· escalas malares (ou menores, cartqgrafica~ 
mente falando) que aquela de_est~do. 

Neste sentido é que se dá a ocupação que 
ora ocorr~ ao longo do trec:ho Portá Velho 
---.Rio Branco, da Rodovia BR-364, faz parte 
do processo jâ decenal, da ocupação do Esta
do de Rondônia por contingentes _de migran· 
tes externos à região, notadamente do sul do 
País, e que deram origem aos núcleos urbanos 
às margens da referida rodovia no seu trecho 
já asfaltado (Cuiabá- Porto Velho}:_Vühena, 
Rresid.ente .Médici, Cerejeiras, Çacoal, RoliJ:n 
de- Moura, Ji-Paii:má, Jarú, Ariquemes, para 
fic::armos nos princ::ipais. Quer parecer, pcir do
cumentos recentes e infOriitações junto _a ór
gãos públiCos, que, tanto migrantes já estabe
lecidos há alguns anos nessa área, com_o 
aqueles que para lá se deslocaram mais recen
temente têm, por motivos diversos, :;;e direçio·_, 
nado para outras áreaS fora do Estado, desta
cadamente: a de Humaitá t}O sul do Amazonas 
e da porção sul do_ ~re, _que inc::lYi a BR-364 
no seu trecho Porto Velho Velho- Rio Branco 
e vizirihanças das cida4es de_ Se(iá Madureira_ 
e Plácido de Castro, além da reserva garim· 
peira do Alto Rlo Madeira, entre Quajará-Mirim , 
e Porto Velho. Da mesma forma, é m~rcante 
a ocupação desta área pela penetração da 
fronteira agricola_ por projetas agropecuários 
motivados tanto por capitalistas e grupos de 
Río Branco e Porto Velho, co_mo do Centro-Sul 
do Pais. Tal_ ocupação é bem visíyel ~o longo 
de toda a BR-364, no trecho_ estudac(o. _ 

Neste segundo segmento -de expansão da 
frente, que é o que nos interessa essencial
mente, acresce o fato da perspectiva de asfalw 
tamento da mdovia, q qu~ raz aumentar a 'rX" 
pectativa e a tendência de _ocupação de tem;~~ 
com o objetivo de formar fazendas par~ exp!o
ração imediata ou "reservas de val_or". E assim 
que se p_ercebe extensas áreas desmatadas 
e cercadas ~om pouca ou nenhuma atividade 
agrícola ou pastoril. Concorrendo para carac
terizar a ocupação produtiva e improdutiva, 
iatu sensv, o_ processo de povoamento desta 
ârea-eixO, sobre o qual se situa nosso jnte
resse. 

5.1-Região iniédiata de Wa Estrem~: as-
~ pectos do povOamento recerite · · 

A região onde se loc;Jiiza o povoa:do Vda 
Estrema~ situa-se, na atual divisão adminis
trativa da Federação, no Estado de RondÇnl.;J_: 
trata-se de uma projeção, em forma de -cunha, 
daquela unidade da federação no_:5_enti.do dos 
paralelos _Anexo III. Foge ã.os propósitos dCS:.e 
documento a descrição histórica da ocupaçao 
desta ârea Cumpre, no entanto, observar que 
a mesma, há bem poucos anos, encontrava-S.e 
ainda entregue à afrvidade extt-ati.va_ da h~vea 
em antigos seringais da bacia do Madeira e 
seus principais tributários brasileiros e bolivia
nos: o Abunã, o Beni, Madre de Dias _e ltuxi, 
entre outros. 
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Tal atividade vem decaindo já há alguns 
anos, fruto de problemas estruturais, dentre 
os quais se alinham o declínio do preço da 
borracha e o abandono -de ;;eringais em favo i 
da cidade. 

Tal situação veio a se combinar com o avan~ 
ç:o da frente que delineamos no item anterior, 
dando a tónica da ocupação da área em tela 
que passamos a tratar. 

As terras sobre as quais se assenta hoje 
VIla Estrema, bolivianas antes d6 Tratado de 
Petrópolis, se constituem em antigos serin
gafs, ao longo do Abunã, que_ corta toda a 
área. "Não havia cOrrleçado ainda o século 
XX e já os bolivianos que partiam da cidade 
de Riberalta, no rio Madre de Dlos, em 1898; 
invadiram as suas nascentes e exploravam, 
segundo Octávio Reis, vários seringais neste 
rio, sendo a parte amazonense explorada pela 
finna comercia! "Bercado e Balivan" (cítado 
por Antonio Leite de Oliveira - À deriva da 
GeOOésica Cl.iriha Gomes-- Alto Madeira-
15 de setembro de I 987). 

No entanto, a ocupação intensiva desta área 
é algo muito recente, cabe dizer, de dois anos 
para cá. O depoimento de uma das moradoras 
antigas de Vila Estrema é_ elucidatívo. Chegada 
a esta localidade em 1979, com o objetivo 
de se estabelecer como comerciante para 
atender aos colonos que começavam a che
gar, encontrou a estrada_ ma1 conservada, e 
a presença apenas do posto- fiscal do Acre 
e algumas casas. Mesmo depoimentos mais 
recentes dão conta de um aumento conside
rável nos últimos dois anos~ 

Segundo o informante mais antigO que se 
pode contatar na área, chegado em 1975, foi 
pelos idos de 1978 que Se-deu a intensificaçãO 
do processo migratório com a entrada do 
"pessoal do sul pela BR da Balsa (no Rio Ma
deira) até Rio Branco", montando serrarias ou 
acupando terras de seringueiros que as ven
diam por qualquer va1or. Dessa leva muitos 
retrocederam devido ao surto de malária ocor
rido na primeira mudança de estação. Daquela 
época, estima o informante, só restaram, a1ém 
deJe, três famílias. -

A reativação da migração, ainda segundo 
o mesmo informante, ocorreu no final do ano 
de 1981 e 1982; com a éônclusao do asfalta
menta da BR-364 no trecho Cuiabá-Porto Ve
lho. A notícia de que esse asfaltamento segui
ria até a capital acreana, aliado à presença 
do "Projeto de Assentamento do Alto Madei
ra", do Incra sediado em Abunã, só fez aumen
tar o fluxo migratório. -

No ápice deste processo, a estimativa era 
da chegada de 5 a 6 mudanças diárias em 
Vila Estrema. Hoje, este número e estimadO 
em 1 mudança diária. __ _ 

Como resultado de tudo isso, temos a mor
fologia de ocupação da área. Estima-se que 
existam de 5 a 6 famílias dentro dos "ramais" 
e quanto-à área urbana, a Sucan iriforma ter 
borrifado, em abril deste ano, 937 residências. 

Os colonos praticam, geralmente, além de
culturas de subsistência, uma agricultura onde 
predominam o café e o cacau. O primeiro 
é comercializado localmente e em Rio Branco, 
de acordo com as condições da estrada, esti-

mando-se em 100 a 1.20 mil pés de café pro
dutivos. O estrativismo de borracha é pouco 
praticado, pois não faz parte da tradição do 
migrante que para aí se dirige. -

Na estrutura fundiária, predominam os lotes 
de aproximadamente 1 OOha, módulo do Incra, 
embora já se perceba o processo de_ concen
tração de terras. Colonos que, por um motivo 
ou outro, se vêem sem perspectiva, vendem 
sua terra a terceiros e há informações de um 
proprietário já possuindÓ extensões razoáveis 
de terra. Percebe-se, também, a entrada de 
g~andes projetas agropecuários e madeireiros, 
a exemplo da Agropecuária Rio Novo, de;: pro
priedade do BanCo Real S/A, situada entre Vila 
Estierriã e Nova Califórnia, com âproximada-
mente 40.000ha. - - --

Á -situaçao jurídica· das terras rÍão fica -bem 
definida. Segundo informaçqes .C?btidas inicial
mente junto ao morador antigo já referido, 
o Incra não_e_s~ria forn~çendonenhuma espé
cie de documento de posse, em função do 
litígio entre Rondônia e Acre. No eptanto, se
gundo oUtr_o inforrnãnfe, O :qu~ existe é_ uma 
questão Jl:ldicial en~e a_ família _Moura_ Reis, 
proprietária do antigo Seringal Califórnia, cu
jos_herdeiros perderam para o Incra em pri
meira instância e recorrem agora em segunda 
instância. Isso impediria o Incra de regularizar 
a questão fundiária. 

Na parte urbana, Vila Estrema, propriamen
te dita, é_ um aglomerado que se estende à 
esquerda da BR-364 no sentido Porto Velho 
- Rio Branco. O sítio urbano desenvolve-se 
ao redor de um igarapé e a parte mais antiga 
fica às margens da rodovia. Aí. encontram-se 
alguns bares, a agência bancária do Banacre 
e outros serviços.-

Perpendicularmente à rodovia, temos a 
principal rua de comércio da localidade: arma
rinhos, farmácias e outros que se estendem 
até a parte sobre o igarapé, onde começa a 
ocupação mais recente do povoado. Por fun, 
já limitando com a floresta, temos a área em 
o_cupação, podendo-se observar o trabalho d_e 
derrubada da mata e capina do terreno. 

O núcleo não obedece a nenhum plano de 
ordenamento, nem se mªterializa segundo os 
padrões clássicos de urbanização, pois se trata 
de um núcleo em área pioneira. Os serviços 
urbanos são incompletos, apesar da presença 
de infra-estrutura básica, provida pelo Gover
no do Acre: energia elétrica, algurn saneam~n~ 
to e, mais recentemente, um posto telefónico 
da Teleacre. 

Apesar disso, quer parecer que V11a Esirema 
cumpre os seus objetivos: abrigar, ainda que 
precariamente, aqueles que aguardam __ a_ oca
sião de consegUir alguma "data" para cultivo 
e as famflias dos que lá se encontram, além 
de fornecer bens e serviços, pouco mais que 
elementares, a essa gente. E surpreendente 
encontrarmos embriões de associativismo: as
sociações de moradores, de cOffiert:iantes -
existentes ou em vias de formação. 

Foram investigados os fluxos de compra 
de mercadorias de diferentes casas comer
ciais, procurando saber dos proprietários em 
que locais adquiriram mercadorias, se em Rio 
Branco, Porto Velho ou em outra praças: -

No caso de aviamentos e teCidos, os comer
_dantes entrevistados declararani adquirir suas 
mercadorias no Rio de Janeiro e São Paulo, 
pessoalmente ou através de representantes. 
Já os farmacêuticos são abastecidos a :Partir 
de Porto Velho, onde os grandes laboratórios 
do sul do Pais mantêm distribuidores. Em se
tratando de bebidas, a compra é feita em Rio 
Branco, -pelo custo mais baixo em função da 
maior proximidade. 

No entanto, é no aspecto fiscal que Rio 
Branco se impõe. A quase totalidade dos co· 
merciantes tem aí seu registro e recolhem im
postos pa~a o Governo do Acre. 

A seguir, apresenta-se uma amostra de "his
tórias de vida" levantadas na área. Na busca 
da. representatividade, entrevistaram-se pes
soas morando em pontos diferentes e, tanto 
quanto seja possível, numa área nova, _chega~ 
das em épocas diferentes. 

Cumpre ressa1tar que a grande maioria das 
pessoas chegou na área há não mais que dois 
anos, ~o~"antigos" chegaram há pouco mais 
de uma década. 

5.1.1 - Os antigos 
a} ·comerciante, dona de hotel e restaurante, 

nãtural de Rio Branco (AC), sem declaração 
de idade, veio para Estrema por volta de 198"0-
no intuito de ajudar o pai, que tinha negócios 
na área. Corno não havia, na época, venda 
de gêneros básicos, alugou um avião e trouxe 
arroz, feijão, açúcar, café e outros gêneros. 
Atualmente é proprietária da principal churras
caria e hotel à beirã da BR-364. Pretende conti
nuar na área, na esperança do asfaltarnento 
da estrada. 

b) Agricultor e madeireiro, natural do Para
ná, chegou a Estrema em 1975. CoinPfou 
o direito de uma posse e começou a plantar, 
mas tinha dificuldades de _comercialização. 
Auferiu renda com uma serraria que trouxe 
do Paraná. aproveitando o "ver.ão" e as melho
res condições da estrada para a venda da ma
deira em Rlo Branco. Foi wn dOs poucos ·que 
não retomou quando os índices de malária 
aumentaram ao final da década de 1970. É 
hoje, uma pessoa com boa situação, possuin
do um sobrado à beira da Rodovia BR-364: -

5.1.2- Os novos 
a} Pedreiro e construtor, natural de Brejo 

Santo (CE-1948), chegou em 1986._Sua últi
ma procecjência foi Rolim de Moura (RO) onde 
era metalúrgico. Foi para a área com o objetivo _ 
de adquirir terras e_ hoje possui uma "data" 
de 15 X 30m. Pretende conseguir um lote 
de terra, dentro da mata. Não cogita de mu
dança,já que tem uma pequena firma constru
tora, registrada em Rio Branco. 

b} Comercian_te, natural de Paranavaí 
(PR-1952}. Era agrtcultor em Paranavaí e mt
grou para Mato Grosso e Rondônia, sempre 
em busca de terras maiores e melhores. Ch~ 
gou a Estrema em 1986, procedente de Rolim 
de Moura (RO), porque "estavam dando terra" 
(sic). 

c} Biscateiro, natura] de Goverilador Valada
res (MG-1948). Sua última procedência foi Ca
coal (RO) e chegou em 1986, pOis Soube ''que 
havia disponibílidade de terra". 
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d) Farmacêutic_o, natural de [vaiporã 
(PR-1963), sempre-trabalhou neste ramo em 
Ji-Paraná (RO), sUa última pro<:edê~cla. Não 
veio em busca de terras, mas sim, e,_om o pro
pósito de abrir úma farmácia, pois soube do 
grande fluxo migratório para a área. Pretende 
fixar, a menos que a questão_do litigio não 
seja resolvida em prazo hávil. 

e) Comerciante, natural de CurraiS Novos 
(RN-1925), é o único dos entrevistados que,_ 
desde a década de 1950, exerce ativi4ªçies~7 
no Acre. Antigo "soldado da borracha" e de
pois seringalista, estabeleceu-s_e_em Estrema 
com um Bazar. Venda prazo- e mascalei no 
garimpo. 

f) Autónoma, natural de Mantena_ 
(MG-I 948). Sua última procedência fói Colo
rado d'Oeste, chegando_em Estrema em 
1986. Pretende dedicar-se à lavoura, pois 
comprou, juntamente com o marido, L!m lote 
perto do núcleo _urbano, mas como não há 
comunicação, _ocuparam outro lote_ na _vila. 
ComeçoU a- produzir tijolos para construir sua 
casa e hoje administra com a ajuda de 4 filhos, 
uma olaria doméstica. 

As entrevistas mostram, de imediato,_ a di
versidade profissional dos que se ehcami· 
nham para Estrema e corroboram, ainda, a 
Idéia de que a preponderância é de pessoas 
que já estavam em RondQnja. _ 

Entendemos, contudo, que, independente
mente da resolução do litígio, é preciso atentar 
para o fato de se: repetir, nesse trecho da BR, 
o que acontece_u__no trecho Porto__Velho ~ 
Cuibá: o surgimento de "cidades de possei
ros", numa situação onde "cida_de e_ campo 
se confundem", A origem das cidades, mes
mo as que se formara~ hoje, é sempre a 
invasão de terras, ·devolutas ou com tnbuta
ção antiga, visando à produção agrícola" (Bec~ 

· ker, Bertha K. "Homem e Natureza na Amazô
nia" - TObinger Geog. Studien - p. 247}. 

6. Considerações Finais 
Cumpre destacar que das atividades desen· 

volvidas pelo IBGE perdura wna pendência, 

relativa às divisas entre os Estados do Amazo
nas e do Acre, quanto ao abandono da linha 
geodésica Beni - javari e adoção de uma 
poligonal que considere em território acreano 
as cidades de Cruzeiro do Sul, Sena_Madureira,_ 
Taraucâ e Feijó. Em parte, 6s pohtos detérini.;
nados peJO JBOE _e ~ceitps pelos represen
tantes dos Estados, atendem à regularização 
dos limites constituindo exceção a falta de um 
entendimento quanto a passagem dos lirriites 
nas vizinhanças de _Cruzeiro dç Sul e Feüó. 
Conforme_ aCordado_ em rej..lniões com os re:
Presentantes, o IBGE se proPõe a -determinar 
as .coordenadas dos novos marcos, tão logo 
os governoS dos Estados comuniquem a solu· 
ção consensual. 

Atenta ao escopo do convênio firmado, esta 
Nota Técnic:a sumaria os. elementos essen
dais à análise das demandas fronteiriças, ca· 
Pendo destacar que a:;; mesmas podem ser 
agrupadas segundo interesses bilaterais, caso 
dos Estados do Amazonas.e do Acre, ou multi
laterais, diante da pretensilo acreana que atin
ge· os limites fiXados na legislação vigente, dos 
três Estados env'olvido_s_._ _: 

No estreito cumprimen(o dos termos con
veniados, procedeu-se aos levantamentos 
geodésicos e mapeamentos que informam a 
situação- explicitada em diplomas legais e a 
ocupação atual da área. Em caráte.r comple
meritar ao previsto no convêrUo, procedeu-se 
a wna pesquisa geográfica quanto_a _estrutura 
espacial da ocupação humana. Tais pesquisas 
objetivaram gerar informações complemen
tares quanto aos movimentos sociais e econô

-iTiicos, em princípios necessários à tomada 
de dedsões por parte dos Senhores Represen
tantes_ dos Estados __ e ou_tt.,_s aJ,rtoridades, quan· 
to às divisas de direíto Ou de fato. 

Rio de Janeiro, 25 de_ novembro de _1987. 
Mauro Pereira de Mel/o, Diretor de Geociên
das.-

RELAÇÃO DE ANEXOS E AVULSOS 

ANEXO-I e II- fÕihas da Carta Intemaclonaf 
do Mundo, ao miUonésfmo com o lailçamento 

da linha Beni-Javari e Pontos selecionados. 
ANEXO li[ - Cartograma_ na escala de 

1:100.000, da_Regi~o"do ~unã-ltuxi. 
ANEXO IV - CartOgra:ina elaborado pela 

Empresa Minerva Engenharia Ltda. 
AVULSO- COnjunto de 6 folhas restituídas 

na: esCala de 1:50.000. 
Sêcretaria de Planejamento. e Çoordenação 

da Presidêncíà àa República 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografaa 

e Estatística ....:.. IaG.E . 

PONTOS SÃT"S - .. 
PROJETO DMSA -
AC-AM-RO 

FUNDAÇÃO INSmUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA -IBGE 

S~hor Clsi:liíif~ 

Solicitamos informar o Estado att.Lé!l_de_ cad;;! 
arco (destruido, danifl_cado, intacto; etc.), &$
sim como alterações no entineráriO; _visãnqo 
facilitar futura reocupação. 

Dfretoria de Geodêndas 

Núcleo de Documentação e Informação 
Av. Brasil, n9 15.671 ~Parada de Lucas-
CEP: 21241 -
Rio de Janeiro - RJ 
Distrito de Levantamentos Georlésk"os no Dis-
trito Federal - DLG/DF ~ 
CRS --" 509 - Bl A - Lojas I à 5 - CEP, 
70360 . 
Distrito de LeVantamentos Geodésicos no 
Ceará - DLGfCE 
Av. Treze de Maio, no 2.881 - CEP: 60000 
Fortaleza~ CE -
Distrito de Levantamentos Geodésicos no Rio 
de Janeiro - DLGIRJ 
Rua Dr. Ffóes da Cruz, n9 42 ~ CEP": 24030 
Niterói-RJ 

PONTOS SATS PROJETO 
DIVISA AC-,- AM ..,._Ro· 
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efJ!,ffiiBGE 
,-.,...t~ . -
"-"1:16-<<J SUPERINTENDCNCIA OE GEOO~SIA 

',, .. ,,o ,,.~~~~;/RO ,c;o9'is1~0TO I '""OJ;·,-;_ 'o~llt~M, 1986a.,.:toc. \ R~C. 
HV-210012 

Uf' 'MU•udPIO -~LU.AR 'JORIIIE lrÁlUM. 'tt.ITO JCOt.:rERIOO 
C RIO BRANCO lRINFO SnD • 69 E.C.A.N. 
LATITUDE' .. (t.ONGITUDt 'IALTITUO[ I ftiUlMI . IEIUT•l 
099 S3' S0.364" S · 669 37' 38.975" li 124,06 111 6.90!,,009,7~ tn 760.166,69 111 . - -· 

AZiMUTE 
OISTÃNCIA rONTO VtSADO O llt E Ç J; O . ----' 

MA I, YIEAOAOtiRO -
-

1-

-
i. - ~ 

LOCAL!ZA~J\D : A JOD metros da margem esuqerda do Rio Abunã, na localidade conhe-
cida por Trinfo. Distante da Vila Nova CalifÕrnia. Aproximadamente 
20 Km em linha reta, Az Mag. 19DQ no lote de n9 04 de propriedade' 
do Sr. Eudõcio Cizino dos Santos. 

ITINERJIRIO : O ponto sõ da acesso ã helicõptero ou a barco motorizado. O tempo 
de võo e de 10 minutos, partindo-se da Vila Nova CalifÕrnia, de 
barco gasta-se 8 horas subindo o Rio Abunã. Partindo-se da loca-
lidado de Extrema. Para atingir o ponto de barco e aconselhãvel a 
navegação somente no tempo das ãguas. 

OSSERVA~M : Os trabalhos foram determinados através de piquetes, posteriorme~ 
te a Procuradoria Geral do Acre construire os marcos. 
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~;:-f ... , lU UE 
'"'"O'-"' . r:;;::lZJ SUPERU~TENDÊNCIA DE GEOD~SIA 

F.ITAC:Io I"R:O . .tt:To ltÓOI•O,rÓTOIP'ftO.IETO \OftOC~JfiiTAD.,ncoc. 'MC.C, 
191005-HV AC/PJ'o/RO . 90989 1986 

UF , .. UtUciFIO I LU8&11 'TOJIIIE 1D.UUM ~lrEITO 
SAD - 69 

I ICONFI!II100 

LATITUCt lilDNeiT~Of 'ALTITUOt _L" tu r•• e C UTMI 
099 36' 49.697" S 669 ll 18.463" W 123,85 m 8.936.017,18 m 808.607 07 m 

AZIMUT"t: 
DlfTiNCIA PONTO VIs & o o DtRtf.IO 

fll A e. VEIID&Ol'IRO 

'-

DESCR!QIO : No local do ponto foi fincado um piquete medindo 0_,10 m de altura por 
0,08 m de diâmetro. Foi colocadó um prego na cabeça do piquete materJ. 
lizando o local do ponto. 

LOCALIZAÇ~O :Estã localizado a 20,00 m Oeste do Igarapé Pintado, parte centro Nor 
te da ·clareira. 

ITINER~RI O : Parte-se da Vila Extrema a 186 Km da cidade de Rio Branco, na rodo -
via BR-364. Co~ Az 539"; com 13 minutos de vôo, chega-se no local do. 
ponto. 

OSSERVA~J!.O : Percurso de helicôptero 

] 
I 

-i 

' ' 
' 
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J---c·"" . 
f:5fi;'j;?J SLIPEfliNTH:OfNCIA OE GEOD~SIA 
-,, .. ,,o I···';;;~~~ ,,C~UtOt'l,rOTOif"IIIOJfTO \0Al>fMFUI.If~'f4ltiC, \fctt. 

90996 . >~.h Ok~ sr.T liC 11M !lO 
, 1-I(UtitdPIO ' 

11M llOC/1 DO liCR!:: 
-rt.UCOAft -- )ITORII[ To"n'M l''no 

DOCA DO RIOZlNIIO S/\D-69 ECAN 
--~ C'ONft-I<IDÓ 

,ATtTa.IDC "'lLONGllUOE ~lU.l11'UDC"' I H {UHAI - IEIUH'II ~ 

99 29' 09,020" s 669 47' 47 ,310"W 112 .• 83m 8.950.663,54 m 741.924 07m · 

AZIMPTt 
DISTÂNCIA ,.DNTO Y IS& O O OIIU:ÇJ:O 

MA G, VEIOOAOCIRO 

~!ARCO DE AZIMUTE 1499 joo,oo m 

~IARGEM DO RIO IQUIR '3309 97,00 m 

--

LOCALIZAÇÃO P:r;.Pximo a ma~gem __ direita do Rio Iquiri, hZ localidade 
·DOCA DO RIÓZÍNHO, à 35 Km· em linha reta· (3309) do lu
garejo -NOVA CALIFCiRN'IA situ~aa· na ROdovia -qlÍg liga, ' 
RIO llAANCO-PORTO VELHO. . 

DESCRIÇÃO As observaç6es- foram feitas através de pi.quetes rente 
ao solo. Posteriormente Ds_marcos serão conStruídos • 

pela PRt.CUAADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE. 

!_.,..:"NER1\RIO : Hã po .. sibilidade de alcançar o ponto com caminhada de 
24 hores, Partindo-se da fazenda SANTA Z.1ARIA próxima 1 

a Rodovia RIO.BRANCO-PORTO VELHO, passando~se as seguintes localid~ 
des: -

Boa Âgua-, 'Ingazeiro, Encrenca, Ponção, Bom Jardirn,Ju~ 
tino, Novo Horizonte, Três Barracas, Ladeira Grande e finalmente Bo 
ca.do Riozinho. -

Partindo-se de helicóptero do lugarejo NOVA CALIFCiR -
NIA s~tuada próximo à Rodovia RIO llRANCO-PORTO VELHO tomando-se o 
azimute (3309) a distancia é de JS Km em linha reta com aproximada
mente 12 r-inutoS de vôO. O ponto está situado na localidade BOCA DO 
RXOZINHO, a 97 metros da margem direita do RIO IQUIRl, próximo a ca 
sa do Sr. JOÃO DO CARI-!0 

OBSE~VAÇ~O: POSSUI ALTITUDE ATRAVéS OE NlVELAME~TO BAROMtTRICO 
113.1Qm 

I 
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Pf.láf IBGE 

.-..0-dl 
-- &UPEiliNTENOCNCIA OE OEODtSIA 
~~~~~~--------~~~~~---.---r--~-.--·· ~"'~ l.~fi..J...t'Ç00~ FroÍ}LriiiOJCTO DIVISA 1 I e óo•• o I roTo 1 ,.,. o .1[ 1 o Jo" Dt• h nu.luoc. Iuc. f 
~~~a~IS~li~--~Peruru~,nm~,f~··~~~~~~·~~~~c:-~ll~9ll~003Ll_l~---.--_j~-l~a.Jh~lO~>IA~<I-r_jl_~ 

! -~ •u.uucir1o _l'·u•,t.R ITOIII:JI~ loatl.IM Jrt:ITO I tONf'[fltoo j 

~ LATITUDE ~ IL.O~··TUDE .-IAt..TITUO[ .. · IN(UUit .. I:(UlM, ., ! 
in7on7•nll40"S 73<>47'407Bl"WI541 Blm 9.213.142,80m 633.07,52m : . 

OlftEÇlO 
AZIMUTE 

DI5Tl ... CIA tOWTO VISADO 
.MA e, VERDADEIRO 

~-----------r--------1---;----------r--------~· 

~------------~----------~--;-----------+---------~' 

r----------,_ ______ ~-~r-------,_------~1 

yx::ALIZliÇÃD: Na fronteil:a do Brasil a::m o Peru, Junto à Nasoe!\te do !tio Jaquira

na ou Javari, oo extremo oeste da linha CUnha G:nes que representa a Di visa entre 

os Estahs do Acre e Amazonas. 

Trono:> de cllrento de fozmato cilÍndrico de O ,50 m de diârretro, E<re:E 
g:!n:lo O 0,34 m do solo, tendo eni::ravado ·em seu topo una armação de chapas de fei:

ro galvanizado, em fonna se tripé ned:lndo 1,57 m ae altura (acima do topo ó;:> mar
ro) e ten:lo aparafusada no alto uma chapa fundida em ferro a::m as dimensões' de 

0,16 m X 0,21 m c:an as inscrições em: alto relevo: "BPASJL" dé \lin lado e i'P00"do+ 

C>ltro. 

N::> topo oo tronco de c:iJrento lêem-se o:m dificuldade, às ii>Scrlções, 
de fOJJiadas pelo efeito da erosão: "28 -V- 926" e JAVÂ!l:l:", abai><O de uma seta 

indicando a nascente oo Rio. EKistem. ain1a outras ins=ições que todavia se to~. 

:ram ilegi veis pela ação do tenpo e em virtude da mã gualiàaae do material enprega 

do na construção do maroo. 

ITINE:111\ru:o: _O acesso ao maroo foi feito de helicóptero um IH da FAB a partir de 

Cl:Úzeiro do SUl, voando a::m o Azimute de 2959 de Proa, durante 50 minutos. 
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csu.c:lo SAT lt'RO.JtTO ICÓO!I)OI FOTO I PftO.IETO IOI'IOt~liCST.U.IIIEOC.IIttC. 
VILA GUAJAR~ DIVISA AC/AM/RO 91004 19 1986 
Uf \ lo!UHicfi"IO 
AM IPIXUNA 

'L UO A ft VILA GUAJARJI 'JORRE lti.TUM 'fEITO SAD - 69 ' CONftfUDO 

t..ATITUOE "'l_LONOITUOII!: ol' _I ALTITUDE " I N(UTMI . ... e:runu ,/ 

079 33° 05 914"5 729 35° 03.294"1-1. 169 6-1-m 9.164.526 ,45m 766.574 36 m 

PONTO ., 's" o o O I ft E ç 1: O 
AZIMUTE 

OISTÃ"CIA 
MA 8, VEftOADEiftO 

MARCO OE REF.: 01 009 00° 00,0" 869 08° 33,50 m 
MARCO OE AZ CZS 02 009 32° 00,0" 869 40° 510 044 m 
MARCO OE REF.: 02 679 33° 51,1' 173941° 11,45 m I 

I 
MARCO OE AZ CZS 01 949 21 o 49 5" 180930 o 1.649o57 m 
MARCO OE REF.: 03 799 40° 1o,o•• 65948° 16,93 m 

-

LOCAl! ZA~Jio :. Aproximadamente a 50 metros da margem esuqerda da Rio Juruã e 
aproximadamente a 70 metros da margem esquerda do igarapê, corihecido por igar~ 
pê grande. Junto de sua confluêOCla-Com o-rio, na vila de· Guajara; também conh~ ~ 

clda como Vila Canamari. 
OESCRI~l\o . r um tronco da pirãmide de-concreto da ) 170 mo de oltura, medin-. 
do um metr~ de de lafo na b~sa, t~nda uma chapa padrÃo QQ laG~ 1ncrustada em 
·eu topo no qual se gravou: SAT-91004. 

'ITINERJIRJO : Partindo-se da Parto Fluvial da Vila Guajara, segue-se par uma 
Avenida que _margeia o rio Jurua, na direção de nlontante; aproximadamente um Km. 
Encontra-se o marco logo apôs a usina de energia elétrica. 
MARCO DE AZIMUTE:_ Foram implantados 02 marcas ã margem direita do Rio Jurua,se_!! 
do um, 1.649,57 m. a montante da estação SAT, Az. de 1809 30° (magnética) 30 m. 
a NE de uma casa; e a 35 m. da margem da rio. 

O outro foi implantado 510,44 m. a jusante da estação SAT Az. 
magnética de 869 40° a 50 m. da margem direita da rio; e a lO m. NE de uma casa 
OESCRIQ\0 : Os marcos de. Az. são troncos de pirâmide de concreto pre-m.oldados, 

-

emergindo do sola 30 cm., tenda chapas padrão da JBGE incrustada em seus tapas 
e nas quais se gravaram CZS - Ol (NO d~ montante) e CZS - 02 ( NO de justante ) 
MARCO OE REFER~NCIA : Foram implantadas três marcas de 'referencia de concreto7 
pré-moldados, de forma reiangulari tendo,um prego incrustado em seus topas e 

suas dimensÕes são de 0,12 X 0,12 m. emergindo 0,35 m. do sola 
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/'..,y tn.. . I 8 G E 
.. Cw;" . 
e~ SUPERINTENDêNCIA DE GEOOESIA 

r•u.clo ~~~~ ltóo1o ~~roTo' PIIOJt TO l~fiDU'-(~"·'~•· l"coc., ti: te. 
SI\T 91005 91005 · la. 1986 

UP _l ~VNIC:IPID 
1\M ENIIIAA 

JLUeAII 
FOZ 00 JUF1JPARI 

ITOflftr: fDATlJM 
3,5 m 

I ftiTO I COI\If[IIIOO 

LATI1UDt :~l.Ot.I81TUDE '11~ALTITOot 1/' ~NYITMI 
079 50' 41.220' 709 03' 16.075' 133.83m . 32.712,52m 

CIUTMI "" 
383. 748,48m 

I AZI~UTt. 
OISTlHCIA .. o lN To .... t s,. o o CHI'ItÇlD 

.. "o. VERDADE IAO 

AZJMJrE 01 - SUireSTE 126'? z 400 m 

AZlMJJE 02 OORD!lS'lE 49'? "' 400 m 

RE:F. "A" IDR!JESTE 12'? 14 m 

RE:F • "B" SUIDES're 194'? 14m 

-

~: Sain:lo do Porto em Feijó (1\C) de baroo pe;jUeJX) porte, a:m destino a E_!! 

vira (1\M) J:l"lO rio do ITeSl10 no::m., cx:rn ·7 horas de P"rcurso =a o rio Jurupari se-

, gue a esquerda cx:rn mais 10 minutos chega-se ao local do ponto. 

=~· O lliroo princlpal.en=ntra-se aproxitnadamente 40 m da margem esquer-

da do rio Envira, O lliroo de A2. 01 dista-se da margem direita 30 m no alto do ~ 

ranoo lliroo l\z. 02,60 m da margem direita prõxilro a curva do rio os Rei. A e B, há 

netros do narco principal; o Sr. Valdeni é conhecedor de todos os marcos :!Jri>li!n -
ta:los. 

I -1DESCRic;.aD: _ Os Marc;:>s de Fef. e l\z. são tipo padrão ào IBffi, o:rn chapa do IBQ:., ós 

mesnos são de fácil acesso, o maroo de centro e tipo piramidal o:rn uma altitude de 

1. 72 m do solo estanpacb·em seu tq::o SAT 91005, foi erguido tl!ll ~ o:rn 3m de-

al.tura para o:üocação de antena rastreadora, a Visibilidade é roa para leste e sul . 
reSuJ.ar para norte ruim para oeste, dista-se de Feijó :!: 60 Rm. 
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w;_~-:.;_; 16 GE 

~-~ -~ '·• SUPERINcENDENCIA DE GEDDÉSIA 

C.STACl'o . I.Pt.OJtTO 
I SJ\T.- 91007 "~"'"""""' 

JtÓOIG~lFOTOI rftOJtTO \OROf.M\~SUB.,ItC.OC.. \ IJ<tC • 
91007 la. 1986 

U.f' J ti'UHICÍPIO 

.N:. SENil mOJREIR/1 
I LUGAfl 

!lOCA 00 C1\E"I'e 
ITOfl filt (:"ATUM 

SliD-69 
1 n:tTo AR. I c;;_ruuoo 

LATnuot "'sltof.lcuTuoE .~J•LTITUoE ., 1 NtUlMI - EIUTMI "' logo 02' 56.569"5689 38' 48.021" 113 36m 8.999.703 04m 538.83_0 76m 

AZIMUTE 
DISTl .. CIA PONTO V I$ A O O DlfiEÇÃO . ..., ... o . Vt:KOADCIAO 

M'IKOPRJN:IPAL cxxR 

M'IKO REF. "A•• 1809 

M'IKO REF. •a" 2459 

M'IKO REF. •cn 3459 

'-

-
- . . 

llESCRic;>o; Os marcos são do tipo padrão do IBGE estar<lo estampado no principal .. 

lBGE-SAT- 91007 e nos demais nan:os sooerite à dlapa de -Referência indicando. a d! 
:r:eção pru:a o marco principal. 

OBS; Mai= de llef. A e C = l-l3l:CO de Azlnn.tte. 

I.OC:ru:J:ucro' Os marcos de :Referência encontram-se dt~f"!SI:I:l ll'l seguinte Ordem: 

:Ref. "A" - a 1809 do principal, Fef. "B" a 2459 e Fef. "t!" 11 345Q todos a uma dis~ 

.!ia de 400 m aproxlmadaJrente. 

ITINER1\R:ro: Partindo-se do Porto de Sena Madureira, desce-se pelo Rio raoo Em 

clixeção ao Rio Porus. O:xn 10 minutos de viagem dleg-a-se a Boca do Rio Caeté onde 

encontra-se a Estação a 70 m de mariJelll esquerda do Rio enfrente a Escola de 19 

Grau Irinlldes de Carvalho. Tendo <XXlO conh~r da Estação o Sr. Elizeu Carrpos • 

da Silva norador no local. 
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f7oC.1fJ I B G E 

®itfl:! SUPCRINTENOENCIA OE GEOO!tSIA 

C:loUtl;o lf"II'OJ(JO \c.Õorc;rtroTOIPAOJETO lOADUIICstAo(:,liU.oc. 'nt:c. 
SliT - 91008 liC/!IM/RO 91008 la. 1986 

t.tr ltUI'ótCÍPIO 
111-1 CI\QUE1'Â I lUGAR FOZ PO PAQUf:TÂ I TOR I': C I PATUV. ~·-~~to J COt.:ff.f.IOO 

bLg'o";~~c 17 91 R":b\o;·~·~~· 58.936"~~·~'1';"~~m ..- l,"_'g";;~ 8?? .07~ EIUT141 .,. 

~~~? R1n 'Rm 

I' O N 1 O VISADO OIRtÇli:O 
AZIMUTE - _o I llõ T Ã N C I -A 

MA O. VEAOAtlJ:JfiO 

l•L'\IlCO PIUNCJP/\L 0009 

HI\RCO REF. A 709 

HARCO REF. B 1689 I 

i-1ARCO REF. AZIM. 2509 

~!ARCO REF. D 3459 
' r 

I 
I 
' .... _ 

-. 

DESCRIÇÃO Os marcos da estação são 
- : do tipo padrão do IBGE, 

i ' -
estando 

estampado no topo do marco principa.l IBGE-SAT 91008, nos 
demais marcos somente o. sinal indicando a direç-ão para o 

principal. 

LOCALIZAÇÃO:Os marcos de referência estão localizados a 709, 1689 e 
3459 do principal, a uma distância de 400 rn. aproximada-

mente. 9 principal esncontra-se a NO da margem direita do Rio Ac.re,a . 
uma distância de 100 m. aproximados. 

ITINERl\RIO :Partindo-se do porto do Distrito de Porto Acre, com 16 •. 

de viagem descendo o Rio Acre, chega-se ao local"da es 
tação na Foz do Igarapé Paquetã. Téndo como conhecedor o Sr. FllMÇ!s· 

CO ALVES FERREIRA: -I 
OBS.: Marco de Referência A e C são ~ MarcO de Azimute. 

' 

J 
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r.'W~'IJ.) I U G E ~~, 
f3!j'J::Jj SUPERINTf;NDÊNCIA DE GEOD~SIA 

- ltÓOIO·~, rOTO I Pf'0Jt"10 ~Oft:OUI [fT.U.,fttOC. 'IU:.C. CITA(Iio l"•oJtlo 
SAT-91047 AC-AM-RO 91047 la 987 

~~ct·····'··· , ..... IGARAPE DOS IT•••• IOATUM I f"EITO I CONr"EJIIIOO 

• HQRrlQA.St • 4 20 AVS 
- v LATITUDE ~b~ONenuor; "'~~~ALT"Uot: "' ltcun., t:lUTMI 

. ~-8' 19.B64"S 59 29' 30.294"W 20~_,14m a:9sl.960 62m 226.403 28m 
'r=- .. ---I AZIMUTE 

OIITlHCI& PDH'tO v .... o o olfu:çlo -
I 

MA 8. VEIIOAOt:II:O 

I 
I 

I 
I 

I 
' 

-
.. 

! DESCRIÇJ\0 
O MARCO r DO TIPO PADRAO.SAT DO IBGE;. UM TUBO DE 4 POLEGADAS COM UMA 
CHAPA.- CRAVADA NO CENTRO COM AS.INSCRIÇOES SAT-91 04.7, SALIENTANDO-SE "DO , 
SOLO lOcm. 

ITINERJIRIO 
' 

PARTINDO-SE DA BALSA DO RI O ABU NA, RUMO 3509, COM 10 MINUTOS DE HELI-
ESTABELECIDO. 

! 
; 

I 

ICOPTERO CHEGA-SE AO LOCAL DA ESTAÇJIO-STA-91047, QUE FOI ----' 
NA CABEÇEIRA DO IGARAPE DOS FERREIRAS. 
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f!i?r.t.f._7) lll G E 
"YJ C)6.1:, SUPERINTENDÊNCIA OE GEOOI!SIA 

tn~çlo 
SAT-91 048 

I:IIOJ( TO 
AC-AM-RO 

l!cÔO!oolrotO/PIIOolt:TO ~OlllOtMhttYAII.JAtoc.(•tc. 
91048 la 987 

UI lloiUHICii"IO t~uoaa roz oo IGARA1[o111RE Jo.nu1111 
OS fERRE IRAS 

I I'&:ITO I CONfUIIOO 

LATITUDE "sb~OtJ.IlUOt "w\ALTITUOE: .J '!HIUTiolt ol tCUTM, ' ~99 36' 36.101"5 59 24' 03.!29"W 112,04m B.936.777,96m 236.493,5Bm 
-

AZIUUTI!: 
DISTI"CI& ,OHTO V I IA O O OIREÇÁO 

MA 8. VEROAOCIRO 

' 

.. 

I 
I 

.• I 
. .: t ·, . I 

DESCRJÇliO . 
O MARCO E UMA CHAPA DE METAL TIPO PADRliO DO IBGE, FIXADA NO TOPO DE 
UM TRONCO CIL!NDRICO DE CONCRET.O, REVESTIDO COM UM TUBO DE 1 OOmm 

' 
(PLASTICO), O MESMO SALIENTA-SE O,lOm DO SOLO E FOI ESTAMPADA; iGA-
RAPE DOS FERREIRAS-SAT-~1048·1987. 

ITINERliRIO 
PARTE-SE DA JUNÇliO DA BR-364 COM A MARG~M ESQUERDA DO RIO ABUNll, SE-
GUE-SE EM DIREÇKO A FOZ DO RIO ABUNli.COM O RIO MADEIRA, DAI SE~UE-SE 

MARGEANDO A ESQUERDA DESCENDO O RIO·MADE!RA, COM APROXIMADAMENTE lO 
MINUTOS OE BARCO CHEGA-SE A ~OZ DO IGARAPE DOS FERREIRA$ OU SUMliO- · 
ZINtiOI DA! COM"AZ.Ml\G.·'OE.009 [;CAMINHANDO 1DO mfc r~~CG~~~ An ~~crn ................. ,.., ""'"' ,-,.., ••nn.vv • 

CONHECEDOR: ZITO (BARQUEIRO) 
ENDEREÇO: PORTO DA BALSA DO RIO ABUNll (BR-364) INDO PARA PORTO VELHO-

RO. 
LOCALI ZAÇliO: MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA. 
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• -,o_ . - ·- ---: - ,. - .. ' ·'·-' 

('\aio de 1989 

5,~; 
. -- .._ 

SUPEAINTENDCNCIA DE GtOD~Sill 

~----------~------~--~------~--~---r--~-,-E.U.lç.Co ]r-fltoJtto leciDI&oi"rC~lO 1 rftOHlO lnJJUrM!fsUft-l~rnr. Tfl'rt:._ 
JIV-191007 AC/I>ll/RO 190994 I I j\' JI9Bó 1 

"' I""""''" 1'"'1' , .... , !•""Kg. 1,.". RO ' SER NGA\. !1ARAVILIIA I SAJJ,b 
-~ CONf(II'IIOO 

li.TITUDt ,;rLON~ITUDC ., j•LtiTUtlr ,. INfUTMI r 
09V 47' 35, 874"5! 66V lO' 27,451 "W 111 ,33m 8.916.136 ,27m 

AZIMUTE 
PONTO VISADO DI 1f!: lt Ç 1 O 

E ( UTt-11 I" 

809.99 8 ,_'!_~ 

OISTÃfoiC.IA 

1-------=--------+---------~·::.::•..::•.:.· -+--•:....:.• .:.•.::•.::•...:•...:•:....:.• ...:•.:•--1--------~·-

LOCALIZAÇÃO : 

ITINERÃRIO . 

Estã na locaH.dB.de denomínacia_ ·serin·gal Maravilha, a margc-m es=qoer 
da do rio Abunã. A 3279 com -distância de 30 metros de uma casa, e 
a 220.9 com distâó,C"ia --de- Sb.IDetros de um--pequeno cemitério. 

~-" ... 
Parte-:..;&e ~cm -2759 de viia No;,; CaliÍ~rnia com- 16 minutos de võo , 
·chega-Se no local do ~arco. 

DESCRI<;Ao DO MARCO : "º Ma;rcP-_é __ de lnadeira, foTmato quadrangular, medindo 6 x 6, 
o seu tOpo; salientando-se 36 cm do solo. -· · ~ 

OBSERVAÇÃO_ •. _,~-~r. Raimundo ..Ca~emiro de Lima, ê conhecedor do marco. 

OBSERVAÇAO: POSSUI ALTITUDE ATRAVtS.DE NIVELAMENTO BAROM(TRICO 
110.40m 

j 
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Q~ 
.. ,._ 

SUPERINTENDÊNCIA DE GEOOtSIA 

I:SUÇlo 
230009-HV 

fl"ftOJCTO 
AC/AM/RO [9899Sol"ITO 1 PROHTO IOAOl"l~~{â~·IRcc.c.--,.tc. 

ur I"'UNidPJO 
IHiMÃPr DO PERDIDO I TOA 11: ( I ~"bu .. _ 69 I r EITO I c.o~rtRIDO 

I.I.TtTUOI: 'dLOilOITUDE .... riALTifUD[ "' INIUTMJ .,I EIUTMI v 
099 35' 28.483"5 669 57' 12.461"W !26, 27m 8.939.!08,08m 724.612 30m 

PONTO VISA DO DlftEçlo 
AZIWIUTE 

DISTlNCIA 

11 A •· Vl:fiDAOEII\0 

i 
i 

I 
I 

I ! 
l 

' I ' 

LOCAL! ZAQ!.O : Clareira l~calizada ã margem direita do Jgarape do Perdido, apro-
ximadamente 26 Km a noroeste da estaçaõ SAT-AC-01 (Azimute magne-

tico de 350Q), 1.2 ,5 mi nu tos de võà em he 1 i cõptero JET RÁNGER I ii: 
A estação não foi monumentada. O local onde esteve instalada a 

antena foi assinalado com um piquete. 

OBSERVAÇJ\0: POSSUI AL T!TUDE A TRAVES DE NIVELAMENTO BAROMETRICO 

126. som i 
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SUPERINTENOCNCIA OE GEOOtSIA 

ESTAÇÃO _I:"JtoJt:TO ~ltóou ~~r no 1 '"oJr. TO Jo"Ot•~~5T.U,,IItOt.lttu:. 
'""n'""" ,.~~~TlE _ DIVISA AC/A.'i/RO 90.996" la. 1986 ., _l .. UHic:iPIO ILUC&ilt ITOII Jtt: I:OATUM lft:ITO l COfiii,(II.IOO 

SAD-69 
LATtTUO'E ~ Jlo-..ITUOE - _, IIALTITUOC V' I~NCUTUI ~ E I UTM l ~ 

•no ,. <U~S 659 22' .ss .324"W U3 26m. 8.851,3ZQ .09m 239.087 ,80m_J 

• r 1 M U T • DISTINClA ,ONTO V I I A O O OIREÇlo 
MA O. 1/ti'OAPt:IIIO 

1299. 59' 11,36" i 

' ; 

-

LOCALIZAt;;AO: Locâlizacio.a 300 metros a No~ da Escola ~unucipal de VILA MURTl-

NHO, eutre o Rio Madeira e a antiga Estrada de Ferro Madeira-Ma-

mo ré. Sendo que • 20 metros da margem direita do Rio e a SOme-
• tros da antiga Estrada de Ferro. 

.DESCRit;;ÃO: de fronteira de form~ 
--

três • O marco quadrada em degraus medindo 

1,43. 

ITINERÁRIO: Parte-s~ com 00.00 Km da Igreja Matriz de VILA NOLA, segue-se P!. 

la Rua Murtinho a qual da acesso a Vila dq wesmo nome, com 2,0Km 

deixa-se o campo de pouso a direita, com 6,0 Km chega-se a Vila' 

Murtinho, com 6,4 Km pssa-se SE por uma Escola e segue-se pela 

antiga Estrada de Ferro Madeira-Mamorê, com 6,7 Km entra-se a es ' I 
querda defronte uma casa onde deixa-se a viatura, com 50 metros' 

' a direita encontra-se o marco. 

OBSERVA\:ÃD: Az. Magnêtico 2 2509 Viza-se_ o Quartel da Marinha Boliviana. 
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~1':·· ., 
SUP[RIN1 ~NDLNCIA OE 

-,--
GEDOLSIA . 

~~,~~1toos-Hv I PftOJ( TO 
AC/Ail/RO lc9i~g~ol roto, ,,.oJE r o \ofQf•f~:nu IH[r.c.. (•te. 

ur I ~UHiciP•o ILUCIIUI ITOftRt: IDATUM 
SAD-69 

I, "'0 l C:ONf[r.IOO 

LATITUDE .... I.LONOITUOE ....-IALTITUOf: ,. I NIUTJ,U " ElUTMl " 099 3~' 20.259"S 669 37' 04,SB7"W 141 ,DOm 8.940.967,70 m 761.469 74 m 

A Z I ·M U T [ 
OISTÃNCIA PONTO VISA O O OlftCÇÃO 

MA O, V(JIIOADt:lltO 

I 

·-
I 
' LOCALIZAQIO : _locali~ado no centro de uma clareira, 30 metros a SE de uma cabana, 

100m. a SE de um lgarape no centro de uma trilha de seringal. 

DESCRIÇJ'\0 : Piquete de madeira roliça, salientando 11 cm do solo. 

I 
ITINERJ\RJO : Partecse da. Vila Nova CalifÕrnia, localizada ãs margens da '!!. 

I 
do vi a SR- 364, seyue-se com direção 049 NORTE, com 06' de ~õo, chega-se a 1~ 

reira. 

OBSERVAÇJ\o: POSSUI AlTITUDE ATRAvrs DE NIVELAMENTO BAROMrTRICO I 
I 140.00m 
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. ,., 
I U \l L 

SUPEFliNTENDÊNCIJI OE GEOO~SIA 

E:SUÇJ:o 
1\1-230013 ~FN 

fPI'IOJtfO 
775-1! AC/N-1/PO 

bc/oiGOt roto I PAOJt To 
3
JoftotMitUAO.,fltOç,1 RtC. 

. 0999 230013 Faixa 23 

ÃC ' MUtHeiPIO ~;ut )IToftttE __t_ouuM 
Jo!\D 00 llAUINCEIO S/\D-69 

( rl:.ro ' COtlftr.IPO 

LAIUUOE ,,t.OilGITUOf ,..lALTITUOE ·.,.lN(UTMI .... EtUTMI , 
log9 s~• os-~ «<> «• 44 164~'W -l.S.G...9llm. B.904.7B0,1Sm 725.267 êlm 

AZIMUTE 
OISTÁHCIA PONTO VISADO O III E Ç J: O 

M ol o. VEADAOEIAO 

~ 

I 

' I 

I 
I 
I 

1 

I 
I 
! 

DESCRI@ ; Marco de cirrento, padrão IBGE:, o6nstruído a rrargem dixeita da Palovia 

RiO Branco-Porto Velho (BR 364), na altura do J(m 105 em frente à Px:2 
priedade do Sr • .Antonio Joaquim do Nascimento, propriedade esta denaninada Li.m::le! 
ro do lbrte, situada na localidade de são·João do Balanceio. 

O centro da estação está materializado por ana chapa de bronze no to-
i 

p:> do mara:>, no qual se adls estanpada a inscrição RN 775-H/IBGE~ sendo que a da- ! 

ta não esta nencionada. 

ITINERARl.O; Partir de Rio Branco até a Rodovia Rio Branco-Porto Velho (BR-364) ,s~ 

guir por esta rodovia em direção a Porto Velho, e na altura do Km 105 

a margem direi ta desta rodovia, em frente a propriedade denaninada "lin'oeiro doi 
I lbrte", a 4, 00 m da cerca de ararre farpado se enoontra o marco. ' 

OBSE!lVAÇ1Io : A estação possui altitude gecm;trlca = 156.3264 rn i 
I 
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~@IBGE 
f!J!l'íJf!J SUPERINTENDÊNCIA OE GEOO~SIA -. 

ltSTAç,(o IPftQIJ[ 1'0 ·bCÕPIGOif'OTOir,.oJETO ltiiiDC:III l!.ar.t.a.J•u:oc.l 111:r.c. 
"SAT - 91001 AC/AM/RO . 1001 la 986 

Ur 'MUNfcfPIO 
RIO BRANCO I LUO 'T1 POS O FISCAL _,TOII:fte: IDolTUIII I fE:ITO I CONFELitiDO 

LATITUDE )bL
1
0NOITUOt: ~~J_At.TITUOE ~~.CUHO EIUTMI 

b90 46' 16,639"S 69 21' 35 .. 420" ÍÍI6 16m· .918..737 57m 7R9 64R.l5m 
A Z I M U T f 

OISTÃHCI& PONTO V IS& DO DI 11 E Ç I O 
MA e. VEftOAOEIIIO I , 

' , 

' 

, 

MARCO TAMANHO ESPECIAL, SITUADO A 45 m A· ESQUERDA, AO LADO DO POSTO 
fiSCAL DIVISA ACRE-RONDONIA; 36,7 KM AQUrM DO IGARAPr LOUREINO; 50,1 
KM ALEM DO RIO MARMELO. 

BSERVAÇl\0: POSSUI ALTITUDE ATRAVrs DE NTVELAMENTO GEOMrTRICO 
145,1188m 
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SUPI:RINTENOCNCIA OE GEOO(SIA 

"];,.\·~ 91002 I PI'I'C..J(10 
AC/AH/RO \c9Ítb(;2o' fll10 I PRO.U. 10 _t"f~M_lf986!!. 'fltOC. \ .. I.C.. 

'kt '111\IIWCÍP'IO 

- ~~t~6~tonio PeilCoto JtOhfiiE \§Aõu~ 69- \rtiTO ~ COfH tMC.O 

LATITUDE. "tt.OlUitTUD[ "'dALTUUCC .j IM(UTNI " t:tUTM1"' 
099 46' 12.QS7"S 669 48' 06.9SO"W 145.59m 8.919.226 .32m :741.122 ~a_ 

& Z I M. U T • DISTÃUC.I4 PONTO VIS& DO Dlllt.çlo 

- III A e. YIEfiO&DCiftO 

I 

LOCALIZAÇÃO 1 Ao lado do Posto Fiscal construído pela Go~e~no de Rondônia. na BR. 
364. no local 'conhecido .como Santo Antonio da :reixoto. 

DESCRI !f;ÃO" .• Um marCo de cimento, padrão IBGE, sendo que o Centro da estação e_! 
tã ~teTializadÓ por um pino que aflora no topq do marco,e em sua ' ! 

base existe a inscYição SAT - 91002. ' 
Foram cons"tt·uídou dois marcos de aziraute (A e B)' também padrão do 

lllGE, com seus TespectivoS centros materializados por pinos aflorando no topo do 
marco. 

l1l1:ERÃRIO : Partir de Rio Branto em direção ã PortO Velho pela Rodovia BR ·~364 
· (Rio Br4nc0- Porto~elho ); na altura do km 126 desta rodovia,na 

localidade denóminadas Santo Antonio do Peixoto, chega-se ao Posto Fiscal cons-
truído pelo estado de RondÔnia; o Mareo Principal (SAT-91002) encontra-s!!! ao la-
do do citado Posto Fi.&ctâl., · 

OBSERVAÇÃO ! O Sr. Edberto Cindido F~rnandes e Sr. FranciscO Venâncio, ambos re-
\ . sid~nte& nas proximidades da referida estação; e o sargento do cor~ 

pode bombeiros da polícia militar do estado do At:.re, Sr. Eralclo Andrade, resi.de 
·te em. Rio Branco são couhec~dores da estação. -

OBSERVAÇJ\0: POSSUI AlTITUDE A TRAVES DE NIVELAMENTO GEOMETRI CD ' 

~'i. III.\ V\€: 
, b44. 9600m, 

C/Gtr..OSc.Of'l - RE.tATOt<iú JJE PROOJc;® 09/H 
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f/j,C(/;>Li I B G I" 

G4\t7 SUPERINTENOÍ:NCIA OE GEOOÉSIA 

t:loUC:lO ,,~~~ \CÕOIG ~~fOTO I Ptlt0"[ TO t~b(M ltSU9j \ttr.OC. \ ll[t. 

Sl\.~91 nn~ I Ql nn~ la. 1986 
Uf lllUHicf,IO 
l'M I ECrA ro ACRE 

I LUOA. 
Km- 90 

-,TOIIfll: 'OATtiM 
Sl\0-69 

'FCITO J.CO,.rt:hiOO I 
loL99'3s~· 31.2 26'~s1'N•\r9r•31. 1 o4 .~~ ... W~'B'9m" lr.•uw. 244. 11m W~l."J'aa,74m 

-

OllltEÇl.o 
AZIMUTE 

DIS1'ÃHC1A PON10 VISADO . ....... VC:fiOAOCIII:O 

IW1CO PRINCI!'AL . 0009 

MIIRO) REF. "Au 1049 

MIIRO) REF • "B" 0181' 

MIIRO) REF • "C" 2701' 

!-MO:) RE:F' • "D''' 1959 

I 
I 
I 

• 
--
DEsCRIC)ID: Os marcos são do tip:J padrão_ d9 IBGE: estando o de centro estanpado no 

topo lBGE 51\T-91006. Os clemais mara:>s (Ref; A,B,C e 0) pÓssuem no topo sc:m:nte • 
una chapa de Ref. ~rxlicanCb a direção do principal. 

ClBSERIIAÇ!D:. O narco de Ref."D"= A·marco de"Azinute. 

IOCALIZAÇJio: Os narcos de Ref. encontram-se à _1049, 0181', 2709 e 1951' do naroo pri!!_ 

cipal distanciados do nesno à 300 m. 

:rrrNERl\RIO: P~~~e. da _Igreja ~triz de Rio Bran(X) Nossa Senhora do Nazaré o:xn 

0,0 Rm .. Ct:ln 0,1 Km pega-se a Av. Getill.io Vargas. Can O ,4 Rm passa-se a ponte Jus~ 

celino l<ubi tschek sobre o Rio Acre. can 1,0 Km pega-se a Rodovia Estadual n:-001 ' 

(Porto Velho - Quinar!) no seu Km 0,0. can 5,0 Km passa-se pelo Posto Fiscal da ~ 

rente. ~do a direçãoCb Porto Velho cx:m 6,1 Km passa-se a p:mte sobre o Igarapé 

Judia. can 31,2 Km pega-se a BR-31J (Rio Branco - Boca do Acre) •. can 52,7 Km atr!! 

vcôsa a ponte sobre o Igarapé B.1.gaço~ Con 101,7 ron dl(...>ga-su ao :r'c.Y.>lo FJsc.J.l do 'l\1-

cano. Ct:ln 102,4 Km chega-se ao local da Estaç5o que encontra-se à 3309 00 a 40 m 

da lllZirgem esquerda da estrada. 

OBSER\Il\ÇlV:?: COnheceCbr da Estação -Sr. Poberto do Posto Fiscal do 'nlcano. 
I 
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q~ZJIUGE 
C::J'i:::J SUPERINTENDÊNCIA D" GEODi!SIA 

CITACÁO 
SAT 91009 

lf'FIOJit:l'O 

AC-AM- RO 
ttóor•otrorotrfllo.IIETO lollOEM~II:1 STAfl.lfllt:;e, \ acc. 
91009 lo 987 

ur I fo4uHic!Pio 
AC 

~~uoo~~.R SANTO rYnTJroftiiE lo.aru .. 
1 ANTnNín"nn or 1 

I ruro 
AVS 

I C;ONFtfUOO 

LATitUDE' 's~~ONOITUOE .; ~'ALTITUDE v k~IUTMI "" (. ( UTM I V' 

099 48' 23.323"S 69 51' 21.051"W 176 28m .915.230,30m 735.180 10m 

PONTO VISADO DIRt:Çio 
AZIMUTE 

-DISTÃNCIA 
MA O. VERD4\DEIRO 

o -
• o 

o 

-

·--· -
oOO 

. --
LOCAL! ZAÇl\0 

• o o 

O MARCO.~~T~ A MARGEM ESQUERDA DA BR-364 A 39,40 MTS DO EIXO DA ESTRA-
DA, LADO OE DENTRO DA CERCA JUNTo AO MORAO. 

OESCRIÇAO 
O MARCO [ UM TUBO OE PVC OE 04 POLEGADAS, COM CHAPA PAORAO DO IBGE, 
NO CENTRO COM AS INSCRIÇUES SAT-91009, SALIENTANDO-SE DO SOLO 19cm. 

ITINERMIO 
PARTINDo-sE Do SAT-Ac-cn. A MARGEM ESQUERDA DA sR-364, NO SENTIDO inÕ~ 
BRANCO-PORTO VELHO, COM 00 KM. SEGUE-SE EM fRENTE~ COM 7,1 KM CHEGA-SE 
AO LOCAL DA ESTAÇl\o SAT·91009, NA LOCALIDADE OE SANTO ANTONIO PO PEI-
XOTO, NA PROPRIEDADE DO SR. JOAO DA SILVA PASSOS. 
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,...-.v/t.1.""'.... -
a:~ ~:i I U G E: 

C> "1 C!,'i/:::::3 SUPERINTENDÊNCIA DE GEDO~SII\ 
csu.c6o TNrOJt:To lcóoaoo(r~TO/ rftoJtTO loRDUo! (STA9.1Rti:>c. \tliltC. 

SAT-91010 I AC-AM-RO 191010 I I la 987 I :i c \ ~otuNJCÍr•o . • 'l.uo.a R \TO III R r: I DA TUM ', ; 1ro \ coNrt~•oo 

LATITt.IOt: "': ~NGITtiOE ./ I~Lrttuoc.J INIPTWI .. fiUTMJ v"' 
lnoo ~A' 1? "~"<>67cí -,.;,- 47 451"1-A 197 10m 8.934.291 52m 683.266 14m 

A Z t III U f E 
PONTO 'll'tSAOC) DtREÇÃO 

MAO. VERDAOEIAO 

LOCAL! ZAÇJID 
LOCALIDADE: PEIXOTO KM 86 NA BR-317-BOCA DO ACRE. 
PROPRIET~RIO: JOSE FERNANDES OE OLIVEIRA DA ROCHA (ENDEREÇO NO LOCAL) 
CONHECEDOR: JOSE FERNANDES-GERALDO GONÇALVES-Sr. MOACIR-ENDEREÇO TODOS 
NO LOCAL. 
ESTAÇAO: ENCONTRA-SE DENTRO DA PROPRIEDADE DO SR. JOSE FERNANDES, A 
MARGEM ESQUERDA DA BR-317 AQUEM 4Sm DO KM 86 E 27m AZ. MAG. 2309 DA Cl 
TADA MARGEM (ESTRADA QUE LIGA RIO_BRANCO A BOCA DO ACRE) 

DESCR!ÇAo 
O MARCO t UMA CHAPA OE METAL DO TIPO PAORAO DO JBGE CRAVADA NO TOPO OE 
UM TRONCO DE CONCRETO FORMATO CJL!NDRICO, REVESTIDO COM TUBO DE PLAS
TlCO DE lOOmm, O ·MESMO SALIENTA-SE O,lOm DO SOLO, FOI ESTAMPADA SAT-
91010-1987. 

ITINERARIO 
PARTE-SE COM 0,0 KM DO ENTRONCAMENTO DA BR-317 NA BR-364 QUE LIGA R~O 

BRANéO A BOCA DO ACRE, SENTIDO BOCA DO ACRE COM 21,6 PASSA-SE PONTE 
SOBRE O RIO JQUIRI, COM 66,6 CHEGA-SE AO LOCAL DA ESTAÇAO, LADO DIREI
T0~27m. (2309) 
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Sf."Jéw:lJ I B G E 
fJ1i7ff/fl SUPERINTENDÊNCIA OE GEOOtSIA 

ESTAfÁ O 
SA - 91038 

IPftDJr:ro 
AC/AM/RO 

ICÓOIGfiFOTO/PftOJt:TO IOROfM ESTAtii.IRt:OC.,II:EC. 
91038 la 987 

ur JIIUHtcfPIO I LU8Aft J'I'DflftE -~o&TUM I fEITO I COHFffUDO 

LATITUDE ,skl
1
CINGITUOE Jl ALTITUDE. l:tHUTM) ElUTMI 

099 33' 03.144" ;GQ 18' l9.289"W 16?-_-9-3m 8.943.085 39m 795 _ B21 .99m 

AZIMUTE 
OtSTiMCIA PONTO V I SA O O DIAEÇiO ...... VEftDADEiftO 

-

-
I 1 
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/!f?~flJ 113 G E. 
C::/'CJ SUPERINTENDÊNCIA DE GEOD!!SIA 

C:5T.&ÇÃO SAT-91 039~: I'""OJtrO I;ÓOIQOII'"OTO/PftOJtTO IOADtMh(UAt!I.IRCOC~ l fii:C. 

ti~ Á AC-AM-RO 91039 h 967 
io!UHit:ÍF'IO ~LUQAft 1TOAftiE ~OATUM 'FCITO ' ÇONrEAIOO 

LAT ITUOt ./ sbl0fl61"fUDE I wl AL-TITUDE "' _I:N (UTM) 
099 35' 46.546"5 69 28' 02.830"W 176,50111 8.938.197,28m 77'7T" I ,/ .978,65m 

" 

PONTO VISADO O I ft E' C: 1 O 
AZIMUTE 

OISTlNCIA 
MA G. Vt:RDADEIRO 

I I 
I 

DESCRI Çl\0 
O MARCO r UMA CHAPA DE METAL DO TIPO PADRIIO DO IBGE, FIXADA NO TOPO 
DE UM TRONCO CIL!NDRICO DE CONCRETO DE 100mm DE DIAMETRO, REVESTI DO 
COM TUBO PLASTICO, O MESMO SALIENTA-SE 0,10m DO SOLO. FOI ESTAMPADO 
210008-HV.A•SAT-91039·1987. 

ITINERI\RIO 
PARTE-SE DA LOCALIDADE DE EXTREMA, AS MARGENS DA BR-364, COM A PROA 

I (30S9), COM 14,9 MINUTOS CHEGA-SE AO LOCAL. 
CONHECEDOR: SR. JOSE DE SOUZA E SEUS FILHOS; ENDEREÇO NO LOCAL 
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~&J l!lGL 
'-kl G:j~d SUPEF<IN'l'!.:NDÊNCIII DE GEOD~SIA 

Maio de !989 

t:ITAÇIO IPROJJ:TO l<:gÔ,o~: ~\FOTO I PftOJ[ l~ \OJtlO:M lt1s;~e7 tt:Oc;J RI: C. 
230014-HV AC-AM-RO 

Uf \ ... UNic:IPIO j_Luou SERINGAL ITOJt ltC I DJ\'I'UM I ·~·;~N I CONf[ltiOO 
PnoTn- i,,,-;;· 

t.ATITUOE o/ )b~ONGITUD~ ,/ wiALTITUOE o/ ltiUH'ol V' E(UTMI .,-
09 00' 59.147"5 69 58' 21.719"W 189,24m B.B92.0B3,17m 722.216 som --

A Z I lol U 1' r.: 
OISTlHCIA PONTO VISA nO OIRE~IO 

MA&.· YEft OA OC I III O 
-

CANTO "A" DA c~~A 2159 ·-- 1 2 35m 
CANTO "B" DA CASA 2469 12,30m 

--- . ". 

-
--

#·---

LOCALIZAÇJ\0 - ------

~ 70 KM APROXIMADAMENTE EM LINHA RETA (2489), DO LUGAREJO DENOMINADO 
EXTP.F,MA,- EM TERRENOS PERTENCENTE AO SR. MAMEDES P. DE OLIVEIRA, NA -LO 
CAÜDADE SERINGAL PORTO LU!Z. 

DESCRIÇJIO ... - . - -
MARCO TRONCO CIL !NDRI CO DE CONCRETO PRt-FABRICADO, REVESTIDO COM PVC 
DE lOOmm, COM CHAPA PADRAO DO IBGE, FOI ESTAMPADA EM SEU TOPO 230014-
HV-SAT-91041-1987. O REFERIDO MARCO SALIENTA-SE O,lSm DO SOLO. 

ITINERIIRIO 
- -

O TEMPO DE voo COM HEL!COPTERO E: DE APROXIMADAMENTE 40 MINUTOS. 
I OBSERVAÇOES: NAO FOI COLOCADO MARCO DE REFERtNCIA E DE AZIMUTE. 
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fii!:.~ I13GE 
~~J,.., ·-'-bc16di4 SUPEfllNlll'lll NCIA DE GEDDtSIA 

[ ITAÇÃO SAT .. 91 04 2 :-·F.;OJ[lO 
l30013-HV.A AC-AM-RO 

.\CÓDIO!\ FOTO I PftO,I[tO 'OROtiAt.5TAEir\A.tOC, \ UC, 
91042 la 1987 

ur I MUNici••o I LUOAit ITOit Jlt: I OATUIM t rt:ITO .I CONFitftiOO 

LATITUOt: ..... JtO·I;U-1\UOl /
11

JALTITUOE ""J,NIUTM, ~ ~tUTMt o/ 

09Q 55' 55.746" §6~ ... 16' 15.816" 184 33m 8.901.265 0 3m 744. 391-,57m 

OlfU:Ç.I:O 
A Z I la U t t: 

OISTltfCIA PONTO VISADO ' MA O. VCROAOEIIlO 

·- - I 

---- I 
I 
I ·- i 
I 
, 

..• ·-
·- ~--- -

' -·-
-·. . . 

-~ . . -----· 

DESCRI~l\0 -
Q MARCO _[ .UMA CHAPA OE METAL DO TIPO PADRAO DO I BGE, FIXADA NO TOPO 
DE UH TRONCO CtLTNDRICO DE 

/ 
CONCRnO OE 100mm OE DI ~METRO, REVESTIDO 

COM TUBO PLASTICO, SALIENTA-sE O,lOm DO SOLO E rOI ESTAMPADA 230013 : 
HV.A-SAT-91042-1987. 

ITINERARIO -
PARTE-SE DA LOCALIDADE DE SAO JOAO DO BALANCEIO, MUNICTPIO DE PLACI-
DO DE CASTRO-AC-PROA (185Q). COM 7,8 MINUTOS CHEGA-SE AO HV .A-2300i3". 
SAT-91042. 
CONHECEDOR DA ESTAÇAO: SR. CTCERO DE SOUZA E SEU I RMl\0 O( ( JOS( DE SOQ 
ZA). ENDEREÇO NO LOCAL. 
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t:SUCÃO SAT•91043c IPioOJUO 
270Õ.l3-HV Ar.-AJ:I-RO 

1;, 1ó~~;ol roro 1 ~,.oH to to::~f<4 t;~"tJ'ttoc. \"te. 
Uf '~UNitÍPIO I L UOA" j"'fl ftt: _lt'IATUM --'-FI!:ITO ~ C:ON(E.IIIDC 

Z.P.G .. 
LATITUDE "'sltOrlGITUDE -:~ALTITUDE ...... I:N(89Mt t/ 9Q 59' 50.028"S669 45' 41.536" 142,14m 8. 4.05_7,50m 

11UTM) <I' 45.387 ,_43m 

A Z f M U T I!: OISTI,caa PONTO "IS A DO O I ft E Ç i. O 
MA o. VERDADEIRO 

' -.. 

I 
-

.. -- .. 

LOCALIZA~l\0 . 
O PONTO EST~ LOCALIZADO EM UMA CLAREIRA NATURAL A BEIRA DO RIO ABUN~, 

ONDE EXISTE UMA·CASA COBERTA DE ZINCO CUJO MORADOR CHAMA-SE FRANCISCO· 
GALDINO, TAMB<M EXISTE DOIS RANCHOS, NO QUAL O MARCO ESTA PLANTADO EN-
TRE OS DOIS OLTIMOS. O MARCO ESTl LOCALIZADO NAS COORDENADAS APROXI-
MADAS OE 099 58' OE LATITUDE POR 669 45' DE LONGITUDE. 

DESCRI~l\0 

O MARCO E DE FORMATO CILINDRICO EM TUBO OE PVC PREENCHIDO COM CONCRETO, 
COM CHAPA DO IBGE ENCRUSTADA NQ TOPO DO MESMO. ESTl ESTAMPADA 220013~ 

HV·SAT-91043-1987. O ~ESMO SALIENTA-SE 0,20m DO SOLO. 
!TI NERlRI a 

PARTINPO-SE OE HELICOPTERO DA BASE DE RASTREIO AC-01 NA LOCAL! OAOE DE 
Sl\0 J0)\0 00 BALANCEIO (AC) NA BR-364-RIO BRANCO-PORTO VELHO, COM AZ. 
MAG. DE 1409 E 20,5 KM, EM 8 MINUTOS DE VOO CHEGA-SE NO LOCAL DA ESTA· 
ÇM: 
OBSERVAÇM: O LOCAL E CONHECIDO POR: PORTO DIAS 

CONHECEDOR DA ESTAÇ~O: SR. FRANCISCO GALO! NO 
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~~113GE 
r:J!jt::f} SUPERINTENDÊNCIA OE GEDOtSI/\ 

rnaclo ~Pil0JE10 lfÓo1c01 roTO 1 Pfto.u:to lOROUIII~ESTA&.I."coe.tii:EC, ' 
' 200012-IIV AC-AM-RO 91044 la 1987 . 

ur '~Ut<Hdrao ILUO&Jt SAMAUMA ITOft RE IOATUM l Fr:ITO ECAN 
l COHFIUUOO 

LATITUDE ~ S~~ONOOTUf< ~ w\AI.{~~U~~ ~ lt'!l'd~l .::' ~99 51' 59.639"5 69 28 39.317"W , m B. .292,6lm w~T."s142, i5m 
-

PONTO YISA DO OIAE~Io 
A Z I M U T E 

DI STJNçiA --
1ot A •. VEII:DADEIIlO 

. 

i 
I 
I 
I 

LOCALIZAÇM 
A BO.METR.D~.D~ MARGEM ESQUERDA 00 RIO ABUN~ NA LOCALIDADE DE SAMAUMA 
EM TERRENO PERTENCENTE AO SR. JER.QNIMO DIAS DA SILVA. DISTA DO LUGARE-
JO EXTREMA 27 KM EM LINHA RETA (2309). 

DESCRJ~M -- -- .. . 
CHAPA PAOR~O DO IBGE 1 FIXADA EM UM TRONCO CILTNDRl CO DE CONCRETO PR(-
FABRICADO, REVESTIDO COM TUBO DE PVC OE 10em QE QIAMETRO, SALIENTANDO-
SE DO SOLO 15cm. NA REFERIDA CHAPA EST~ ESTAMPADQ-SAT-91044-200012-HV~ 
1987. 

ITINERIIRIO 
O TEMPO DE VOO EM HELICOPTERO t DE 6 MINUTOS. OE BARCO A MOTOR 3:00 Hs 
DO PORTO SERINGAL EXTREMA AO PONTO, NAVEGANDO-SE PELO RIO ABUN;t{. 
OBSERVAÇM: NAO HA MARCOS OE REFERtNCJA. 
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~~ lllGE . 
r:;;;Jjj;!j SUPER INT,ENOÊNCIA OE GEOOÉSIA 

I:ITAC:ÁO IPitOJ[fO ~Óo1•olroTo1 Pllo.u.To lo"ou11 [SU.b.,fl:f;(lc. 1 flfc:. 
'200012-V AC-AM-RO 1045 200012-Fx 23 la 987 

Uf' liWUNICÍPIO I LUOA" 110ft lU: J DATUM _lfCITO I CONrtPIIOO. 

LATITUDE . ./ s~LIONGITUDf ..... li~ u.T~TUO\ ·../ IS''Hó~· ./ 99 53' 40.832"S 69 24' 56.728" 1 8,6 m •• 129,93m '7'"TM4 .-83. 04, 13m 

PONTO VtSAOO OIIU:~~O 
AZIMUTE 

O I :; T J N C I A 

MA •~· VEitDAO[IRO 

-
-

I 

- . I 
i 

LOCAl! ZAÇJID - I MARGEM ESQUERDA DO RIO ABUNA, ONDE FORMA UMA PEN!NSULA NA lOCAl! OADE I 
DENOMINADA AREIA NEGRA, DISTANDO ~Om DA MARGEM. I OESCRIÇAD. 
MARCO CONFECCIONADO EM TUBO PVC E CIMENTO, CHAPA CRAVADA COM 13cm SA-
LIENTANDO-se DO SOLO. INSCRITO SAT-91045=200012-V. 

ITINERARIO 
PARTINDO"SE DO PORTO DE EXTREMA (FAZENDA EXTREMA) SUBINDO O RIO ABUNJI. I 
COM 20 MINUTOS PASSA-SE PELA LO.CALIDADE DENOMINADA TAGNA, li MARGEM DI- ' ' 
REITA (LADO DA BOL!VIA). COM 60 MINUTOS PASSA-SE PELA LOCALIDADE DENO-
MINADA CUMARO. COM 120 MINUTOS PASSA-SE PELA LOCALIDADE DENOMINADA 
AREIA NEGRA. CONTORNA-SE A CURVA ACENTUADA INICIANDO UM ESTIRAO. COM 5 
MINUTOS CHEGA-SE AO PONTO OE DESEMBARQUE. COM 60m· CHEGA-SE A CLAREIRA 

' O MARCO ENCONTRA-SE AO CENTRO. 
' OB'SERVAÇOES: - - -

O RIO ENCONTRAVA-SE EM SUA LAMINA D'l\GUA M!NIMA. 
FOI UTILIZADO O BARCO NOVA SIMPATIA DE 7,5 HP DE PROPRIEDADE DE FRAN-
CISCO JOSE PEREIRA DE MENEZES E DAMIJ\0 PEREIRA DE MENEZES. 
RESIDtNCIA: TRAVESSA 7 DE SETEMBRO S/N9 EXTREMA 
SJIO CONHECEDORES DA ESTAÇJ\0: ALEM DOS PROPRIETliRIOS DO BARCO O SR. SE-,: 
B~STIJ\0 ALVES DE SOUZA E MARIA ISAURA FERREIRA, RESIDENTES NA LOCAL!-
OADE AREIA NEGRA, M~RGEM DIREITA DO RIO ABUN~. 
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~'fi,) 113 G E 
C:::/")1;!} SUPERINTENDÊNCIA. OE GEOOtSIA r.... . ,....... ,. ; .... , ·-· .... =-.~, .. ,, .... , ..... , ... 

. 2D0Qll-HV AC-AM-RD 91046 f la 1987 
llf JMUN!CÍPIO ILli'OAft ... ITOPIIJt[ IOATUt.l Tf[I-TO I CONf(IIIDO 
.. SERINGAL EXTREMA ASSW ERRY 
IAfiTUGC 'sbt.

1
DNOITUbE ./wlAt.TITI.IDt./ \t(UTI!t) ./' E I UTM I ~ 

.~9 50' 25.065"S 69 21' 13~335"W 133,53m 8.911.094!95m 79D.26'1,52m 
. A Z I M U T E: 

PONTO VISADO Dlltfçlo DISTIHCIA 
MA e. VEROACCIRO ... 

RIO ABUN;!. 1209 45,00m ... 
B~S!O(NC!A 

I UAII 17 89 48 QOm I 

RESID[Jl.CIA 11811 2069 50,00m 

.. 

. -

I 
i 

I 
.. 

LOCALIZA~M 

)\ 8 KM S~D~STE DO LUGAREJO DENOMINADO EXTREMA; . NA LOCALIDADE SERINGAL 
EXTREMA, A MARGEM ESQUERDA DO RIO ABUNll. 

DESCRI~l\0 

CHAPA PADR;!.O IBGE, FIXADA EM UM TRONCO CILTNDR!CO DE CONCRETO PRE-FA- · 
BRICADO REVESTIDO DE PVC DE )OOmm DE OlliMETRO, SA~I~NTANDO-SE DO SOLO 
0, 15m. NA REFERIDA CHAPA ESTI ESTAMPAD0-200011-HV·SAT-91046-]987. 

!TI NERMI o 
PARTE-SE DO POSTO FISCAL COM 0,0 KM(l95Q) NO LUGAREJO DENOMINADO EXTRE-
MA SITUADO A MARGEM DA RODOVIA QUE LIGA RIO BRANCO-PORTO VELHO, SEGUIB 
DO-SE PARA O PORTO EXTREMA RIO ABUNA. COM 8,6 PASSA-SE CANCELA; COM 
9,2 CHEGA-SE NO REFERIDO PORTO. O MARCO ESTA A 45m RETIRÁDO DA MARGOI 
DO RIO E A 50m(358Q) OE UMA CASA. 
OSSERVAÇDES: TODOS OS MORADORES NA LOCALIDADE S;!.O CONHECEDORES DO MAR CI 

N~O H~ MARCOS DE REFERrNCIA E DE AZIMUTE. 

OBSERVAÇAO: POSSUI ·AL T!TUDE ATRAVES DE NTVELAMENTO GEOMETRICO 
114. 3498m 
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Brasília, 25 de abril de 198a tos proj: pelo Plano Aeroviário, a exemplo do grafia e Estatístic11 (Of. DGC n~ 049/88), em 
Exm~ Sr. que já existe em São Paulo, Mato Grosso, Pa- anexo. 
Dr. João Batista de At>reu . raíba, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Mara- Em face do exposto, solicito de V. Ex' a 
DD. Ministro Chefe da Secretaria de nhão, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, reyisão do referid.o parecer com a conseqüen-
Pianejamento da Presidência da República cÕm a devida aprovação (recente) e.efetivado te rejeição da Emenda n~ 2P00437-7. 
Brasília- DF. pelo Estado-Maior da Aeronáu~ica_ o Plano de "' Queirp aceitar p_~ meus_sinceros protestos 

Senhor Ministro, Mato Grosso do Sul; ainda este ano está pre- de estima e diStinta consideração. -Senador 
O Estado de Rondôpia, por ser a majs nova vista a elaboração dos Planos de SanüCCatã- Ronaldo Aragão. 

unidade federativa de:;;te Pais,- ressente-se de nna e dO Paraná. . 
uma infra-estrutura __ a~roportUária que asse- E~s tr~ análises, encaradaS de forma pre- - Of. DGC n9 049/88-

d da · · Rio de Janeiro, 18 de- marro de 1988 gure o atendimento as suas necessi des l_i_minar e qualitativa, legaram à determinação :.o 
e viabilize o seu crescUnento econôniico. do c_arilpo de estudos, cjue ·no EstadO de Ron~ Do: Diretor de Geodências 

Em face desse quadro de prerÍlência, o De~ dônia foi coinposto por 41 unid8.déS. O campo Ao: Exm9 Sr. 
partamento de Aviaçã9 Civ!1 elaborou,_ em con- d~ estudos foi objeto de vistoria para inventário Senador Ronaldo Aragão 
vênio com a Suerintendência do Desenvol- e cãda5trarrien_to, sendo analisadas "in loco" Gabinete 37 

vimento do Q!ntro-~st~.._o _novo Plano Aero- -as wssibilidades de aproveitamento da infra- Senado Federal 
viário do Estado que tem por objetivo oriêntar ··"·- estrUtJJrª, implantada como embrião- para o 701 60 - Brasília/DF 
e definir o desenvolvimento da infra-estrutura desenvolvimento do aeroporto,_ bem como !e- -1. Acuso o recebimento da correspondên-
aeronáutlca no interior do meu Estado, de mo- vantados dados nec~ri~ à formulaçãq dos cia por V. EX' dirigida ao Presidente do IBGE, 
do a capacitá-la a atender as dem_andas da estudos parã a 9-efinlção da redE: de aeropor- cabendo-me encaminhar os esclarecimentos 
aviação geral e regiona1, bem como adequá-la tos. que se fazem necessários quanto à redação 
ao desenvolvimento sódQ~e.conômlco rondo- proposta pelo Exrno Sr. Deputado Geraldo Fie-
niense. _:-As Principais ming, relativa às divisas entre os Estados do 

Tenho consciência da situação econômlCã 
que estamos vivendo, mas por se tratar de 
uma obra prioritária e essericial ao desenvol
vimento do Estado de Ronóônia, solicito a V. 
EX' que aprove 6 Plano Aerovíário do Estado 
(Paero) e destine os re.CUTS:OS ne<:essá_rlos para 
que, no menor prazo possível, possamos tam
bém contar com um.~ malha aeroviãria com
patível com as nossas potenCialidade$ e com 
o nosso crescimento econômico. 

Certo da aquiescência de v: E:x-a"éSsã. solici
tação, 

Cordialmente.- Seiiador Ronaldo Aragão. 

PLANO AERQ\'IÁRIO 00 
ESTADO !OSTÁ I'RONTO 

O major-brigadeiro AmUcar Ferrari Alves, 
do Departamento de Aviação Qvil, entregou 
ontem ao Governo çl~ _Rondônia, no Palácio 
dos Despachos, o novo Plang Aeroviário do 
Estado (Paero), elaborado em -convênio com
a Superintência do Desenvolvimento do Cen-· 
tro-Oeste (Sudeco) e Q~,;~e faz parte da estra~ 
tégia do Ministério da Aeronáutica de planeja
mento e administração -de aeroportos de pe
quenos e méd1o portes visando prover o País 
de uma infra-estruJura aer~portuária que asse
gure o atendimento das necessida_des regia~ 
nais, permitindo uma alocação de recursos 
mais coerente com _O!i problemas. 

7\s~ttêSanál~s princi~is, aplicadas de for
ma ap(~funp~-âa e quanütativã, juntamente 
_com a abordagem sistémica, definiram os 
componentes da rede de aeroportos do Esta
do de Rondônia. estruturada segundo uma 
hierarquia funciOnal entre seus elementos. Es
ta hierarquia- explica o papel de cada locali~ 
dade e sua· impormncia relativa no contexto 
aeroviário do ES~do. Para -compor a rede esta· 

. dual de aeroportoS foram selecionados os se~ 
guintes elementos: Aeroportos regionais (4) 
-Ji-Paraná, Vilhena, COsta Marques e Guaja
rá-Mirim; sub-regionaís (2) - Ariquemes e Pi
menta BiJeno: locais _(3) Cerejeiras, Jaru e No-

-va BrasUândià; comPie_~:nentares (3)- Cala
ma, Posto Fiscal Rollnl de Moura e Prcijet6 
Machadinha. 

Esse Plano tem por objetivo orientar e defi
nir o desenvolvimento da ínfra-estrutur_~ aero
náutica no interior de Rondônia, de modo a 
capacitá-la a atender às demandas de _avi-.:lção 
geral e regiona1, bem como adequá-la ao de
senvolvünento sócio-econômlco rOndonien
se, promovendo as ações básicas como~ _l ~ 
- fonnulação_de um sistema de aeroportos, 
integrado e compatível com as diferentes fun
ções e necessidaçles de diversos setores que 
interarem com a aviação no âmbito estaduaL 
29 - orfentaçáo e definição do desenvolvi~·..:__ 
mente desse sistema durante os próximos 20 
anos; 39 - proposta de reestruluração do ór
gão executivo estadual atualmente responsá
vel pela administração da malha aeroviária
existente e, futuramente, da rede pe aeropor~ 

Ao_ explicar o Plano Aeroviário, o brigadeiro 
Amilcar Ferrari Alves disse que _daqui por dian
te será de fl!n.damental importância que o Es
tadO de Rori.dônla, ~njuntamerite Com sUas 
representaÇões políticaS, consiga contrair os 
recursos junto à Seplan da Presidência da Re
públia, "por se tratar de um Pli!no regional". 
Disse também da necessldªc;Le de_ um esforço 
político nesse sentido. 

-. Bfasí1ia, 11 de abril de 1988 _ 

Exm9Sr. 
Deputado Bernardo Cabral 
Dp. Relator da Comissão de Sistematização · 
da Assembléia Nacional Constituinte 

--srasília-DF · 
Senhor Relator, 
O Córlstituinte Geraldo Flemi.ng _(t'MD~ -

AC)_ apresentou, e"m Plenário, a Emenda n~ 
2P00437 que fLXa os limites do Estado do Acre, 
configurada no parágrafo único do art. 52_ das 
Disposições Gerais e Transitórias. 

A referida Emenda recebeu parecer favorá
Vel de V. Ex' com base em dados distorcidos 
fÕrneê"iCios pelo proponente e em uma justifi
cação a_bso(utamente infundada. 

A piOj:ióSta-dO nobre Constituinte contraria 
frOntalmente o caput do art. 52 supracitado 
e o Relatório do Instituto Brasil~iro de Geo-

Amazonas, do Acre e de Rondônia. 
2. Inicialmente, destaco que a emenda de 

código 2?00437 -7 não corresponde a condu· 
são emitida pelo IBGE na Nota T~cnica da 
Diretoria de Geociências, apresentada à Co-o 
missão constituída para o exame das divisas 
entre os EStados;naUltima reunião realizada 
em 9-12-87. 

-'3. Na ocasião- ressaltou-se a pretensãO
acreana, explicitada no Anexo IV da Nota Téc
ntca, que, a menOs de algumas diferenças nu
méricas nas latitudes e longitud~ coincide 
com os-vértices da linha poligonal que se deli
neia das coordenadas constant~s do parágra
fo único, do art. 52, proposto à Çoiistituinte. 

4. Ressalto ser esta a pretensão acreana 
e não a situaçáo lega_lmente desçrita pelos 

- diplomas hoje vigentes, que fJXa.in os limites 
entr:e aquela unidade da federação e os Esta
dos do Amazonas e de Rondônia. de acordO 
com ô"1ançado às páginas -12- e-13 da Nota 
TéCnica.-

5. Pai- outro ·lado, tomo a liberdade de 
apontar ser ã forma adotada' para a redação 
do parágrafo único imprópria à caracterização 
de uma divísa te-rritorial, pois a mesma não 
defme_a natureza -das linhas que irão unir os 
pontos cujas coordenada!) enc_ontiam-se ex
plicitadas. A título ·de alerta, destaco, ainda, 
que as coordenadas dos pontos Cé!.Eité, Cabe
ceira do lgarapé dos Ferreiras e foz do lgarapé 
dos Ferreiras, são as que abaixo _transcrevo 
e não-~ co_t:~stante's da proposta: -

-Caeté . .. ··-. 
latitude 9'2'56,569" 
longftude W 68'38'48,021" 

-Cabeceira do lgarapé dos Ferreiras 
latitude 9"28'18,864" · 
longitude W 65°29'3'0,294" 

-Foz do lgarapé dos Ferreiras 
latitude 9"36'36, 1 O I" 
longitude W 65'24'3,!29" 

6. Em sendo o que se apresenta em arqui
vos do IBGE, no momento, coloco-me ao dis
por de V. Ex' para outros esclarEiciii'léhtos que 
venham a ser necessários. 
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Respeitosamente. -Mauro Pereira de Me-
Do, Diretor de Geo<:iências. --

Brasília, 7 de março de 1988 

Exm""Sr. 
Dr. Edson de Oliveira Nunes 
MD. Presidente do IBGE 
Av. Franklin Roosevelt, 166 - 109 Andar 
20021-:..._ RiP de JaneirÔ- RJ 

Senhor presidente: ___ _ 
Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, di

rijo-me a V.S• para solicitar, no menor prazo 
possível, uma declaração forma1 do IBGE no 
sentido de esclare~r-ªS dMsas do Estado de 
Rondônia com o Acre, constantes da Emenda 
anexa oferecida pelo Deputado Geraldo Ae .. 
ming, do Estado do Acre. _ 

Em contato com o IBGE em Brasília, foi 
extra-oficialmente afirmado que os dados 
cons~_ntes da referida Emenda estariam cor-
retos e verdadeiros. . _ 

No ,aguardo do pronto atendimento a pre
sente solícitaç~o. agradeço, antedpa.damente 
a atenção, firmando~me com estima e consi
deração. -Senador Ronaldo ArtJgâo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
lobo, para uma breve comunicação. 

O SR. JOÁO LOBO PRONUNOA DIS
CURSO QilE; El'/TREOUE A REVISÁO 
DO ORADOR, SERÁ PiiBUCADO POS
TERIORMENTE: 

Durante o discurso -do Sr. Senador 
João Lobo o Sr. Senador Pompeu de 
Sousa dejxa a cadeira da Presidênda que 
é ocupada pelo Senador Iram Saraiva. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência agradece a V. __ Ext a colaboração, 
e a Mesa tomará as providências. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So· 
bre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1'111, de 1989 

Regulamenta o Inciso I do art. 37 da 
Constftuição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 19 Os cargos. empregOs ou funções 
públlcas são acessíveis aqs brasiletros que 
preencham os seguintes requisitos: 
I- idade mínima. de dezoito anos na da_ta 

de posse ou contratação; 
g,- quitação com as obrigações eleitorais; 
UI-quitação com o· serviço_mil~tar, quando 

exigivel; 
IV -aprovação em concurso de provas, ou 

de provas e títulos, excetQ para cargo em co· 
missão declarado ~!Jl lei de livre nomeação 
e exoneração; e 

V- capacltaç:ã.o para a atividade a ser de· 
sempenhada, quando exigida em edital. 

Parágrafo único. :Considera-se brasileiro, 
para os efeitos desta Le~ os assim definid9s 

no art. 12, "caput", incisos e alíneas, da Consti
tuição_ Fed~ral. 

Arl 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 _Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
Dois _aspectos há de relevo neste Projeto 

de Lei: õS Tequisitos ao acesso q cargos, em
preSoS ou funções públicas e a definição for
mal de nacionalidade brasileira. 

A idade mínima de dezoito anos é critério 
consentâneo com a própria maturidade inte
lectual e biológica e também com a satisfação 
de condições de cidadania e serviço militar. 

A inovação quanto à_ jQ_ade, é que a IT!!;!sma 
é eXiQíVel somente na dãtã. de posse ou contra
tação._ Com isso evitam-se os~ constantes con
flitos judiciais, resolvidos por mandados de 
SegUrança, em que os candidéttos potenciais 
dispõem de títulos, escolaridade e condições 
intelectuais, mas são impedidos de se in.s_c_re
verem em face da idade inferior a dezoito anos. 

Não raro, o" aniversário de dezoito anos des
ses candidatos potenciais é no dia seguinte 
ao têrmino das inscrições. 

O Projeto de Lei não fixa idade máxima co-
- m:o requisito ao preenchimento de cargos, 

empregos ou funções. Havendo capacidade 
intelectual e capacitação para a atividade a 
ser desempênhada, além de satisfeitos os de
mais requisitos, não há por que cercear aJ
guéfi"Fà pretensão de acesso ao serviço pú
blico. 

Quanto à nadonalidãde brasileira, exigência 
constante do inciso I do arl. 37, é matérla 
muito bem definida pelo próprio legislador 
constituinte, não havendo porque inovar. 

Isto posto, submetemos este Projeto de Lei 
à consideração dos eminentes Pares com o 
objetivo- de vê~lo aprovado. 

Saia das Sessões~ 16 de maio de 1989.
Senador Julilhy Magalhães. (PMDB- BA). 

__ _(À Comissão d~ Colistitu_ição, Justiça 
e-Cidadania (decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
projeto lido será publicado e remetido à Co
missão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

e-ndo o seguinte 

REQUERIMEI'ITO 1'1• 270, DE 1989 

.Nos terrTICIS do art. 282 do Regim~nto Inter
no, requeiro tenham tramitação_ em ~conjunto 
os seguintes projetes; Projeto!_> de Lei do Sen~--
do nó!: 7 e 46, ·de 1989. -

Sala das Sessões, 16 de maio de 1989.-
Edison Lob~o. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
requerimento Jido será pubficado e _ín_cluído 
na Ordem do Dia, nos termos do disposto 
no art. 279, U, c, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lído 
pelo Sr.- 1 ~ Secretáriq. 

É lido e aprovado o seguínte 

REQUERIMEI'!TO I'!• 271, DE 1989 

Sr. Presidente do Senaçio FeQeyal: 
Ausentar-me-ei dos trabalhos da Casa no 

período entre os dias 18 e 29_· do corrente 
mês, quando es_tar_ei visitando o interior do 
meu EstadO, cumprindo funções inerentes ci 
meu mandato, para o que solicito autorização 
da Casa. 

Brasília, 15 de ma_i_o de 1989.-- Senador 
Mário Maia. -· 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, fica conc:edida a 
autorização solicitad_a. 

Sobre a me~, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEI'ITO I'!• 272, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Para os fins do que dispõem os-arts. 55, 

m, da Constituição e 13, parágrafo único, da 
Resolução n~ 18, de 1989, do Senado, re_queiro 
autorização desta Casa para a~ntar-me do 
País, no período de 18 a 30 dá corrente mês, 
com destino a Israel, a convite do governo 
daquele País. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1989. 
-Senador Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, fica concedida a_ 
autorização solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será liQo 
pelo Sr. J9 Secretário. 

I:: lido o seguinte 

REQilERIMEI'ITO 1'1• 273, DE 1989 

ReCjUet-errlos u[gênda, nos teiTõ·os~-dO. ã.rt,. 
371, ãlinea b, do Regimento Intel-no, para 
a· Mensagem n9 39, de 1989, que "propõe 
ao Senado FederC!l seja autorizada a Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais SA.,' Usiminas, 
a contratar operação de crédito e:xtemo, bens 
e seMç:os, -no valor equivalente em lenes a _ 
US$ 7,014,000.00 (sete milhões e quatorze 
mil dólares), junto a Mitsubishí Corporation''. 

Sala das Sessões, 16 ctc maío de 1989.
Ronan Tito - Fernando Henrique Cardoso 
- Edi$0n Lpbão. _ 

O SR. PRESIDENTE Oram Saraiva) -"0 
requerimento que acaba de ser lido será vota
do após a Ordem do Dia, na forma do art 
375, inciSo II, do Regimento Interno.--

COMPARECEM MNS OS SRS. SEl'IA· 
DORES: . ; .. . 

Mário f1aia- Aureo MeJlo- Chagas Rodri· 
gues- HUgo Napoleã9- Cid Sabóia de Car· 
valho .._ Carlos Alberto - Lavoisier Maia -
T eotonio Vilela Filho - Albano Franco -'
Francisco Roll~mberg - Lourival Baptista -
Luiz Viana -·Itamar Franco- Alfredo Cam~ 
poS -SeverO Gomes - Fernando Henrique 
Cardoso - lram Saraiva - Mauricio CoiTêa 
-Márcio Lacerda- Nelson Wedekin -José 
Paulo Bisai. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Es
tá esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 55 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requef"!
mento n<> 218, de 1989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do a'rt. 195, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n? 6, de 1989; · 
do Senador Marco Maciel, que dispõe so
bre o exercício do direito de voto dos cida
dãos brasileiros residentes ou em tr~nslto 
no exterior nas eleições para Presidente 
da República, Senadores, Deputados Fe
derais, Governadores e Deputados Esta
duais. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeri

mento queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto figurará 

na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 2: 
Votação, em turno único, do RequeriM 

menta n9 219, de 1989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, solidtando, 
nos termos do art. 195, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n" 7, de 1989, 
do Senador Ruy Bacelar, que estabelece 
a gratuidade, para as pessoas reconhedM 
damente pobres, do Regitro_Civil de nasM 
cimento e da certidão de óbito, prevista 
no art. 59, do inciso 76, da ConStitUição 
brasileira e dá outras providências. 

Em votação. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden~ 

te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGAUfÃES(PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr: Presidente, pareceMme-Cj(Ié há Úin requeri• 
mente, de autoria do nobre Senador Edison 
Lobão, a respeito desta matéria, e creio que 
S. EX' deu entrada agora. Como há uma solici· 
tação do Senador Edison Lobão, para que 
haja uma tramitação conjunta desse projeto 
do Senador Ruy Bacelar com outro de sua 
autoria, pergunto a V. Ex' se poderíamos colaM 
car essas matérias conjuntamente na Ordem 
do Dia da próxima sessão ou da sessão a 
realizar-se daqui a 48 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência comunica a V. Ex' que o requeriM 
menta será incluído na Ordem do Dia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -O re· 
querlmento será incluído na Ordem do Dia, 

mas estou perguntando se V. Ex.' pode incluir 
os clois projetas, em conjunto, na pauta da 
próxima Ordem do Dia, ou se tem que esperar 
48 horas para poder induir os dois. Talvez 
tenhamos que esperar 48 horas, porque só 
amanhã será votado o requerimento do Sena· 
dor Edisori Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
requerimentO do Senador Edison Lobão será 
incluído na Ordem do Dia. 

O SR. JUf.AiiY MAGALHÃES- Então, 
solicito as providências da Mesa, para a indu· 
são, na Ordem do dia, dos dois projetas, em 
conjunto, nas duas sessões seguintes daqui 
a 48 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Iram saraiva) - A 
Mesa providenciará. 

Em votação o requerimento. 
Os_ Sr:S. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto figurará 

na Ordem do Dia- da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Jtem3:-

Votação, em tumo único~ do Requeri
mento no 220, de 1989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do art. 195, I,. do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto_ de Lei no Senado n9 9, de I 989, 
do Senador FranCisco Rollemberg, que 
permite a aquisição de imóvel através do 
Sistema Financeiro de Habitação, nas 
condições que especifica, e dá outras pro
vidências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeri· 

menta queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
o Aprovaâo o requerimento, o projeto será 

induído na Ordei!J do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

ltem4: 

Votação, em turno único, do Requeri· 
menta n9 221, de 1989, de autoria do 
S~n~dor Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do art. 195, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordení do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n9 1 O, de 1989, 
do Senador Severo Gome's, que diSciplina 
as relações jurídicas que menciona. 

Em votação o reQuerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

perrnane:cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto será 

incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. 

_Q_ SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

ltem5: 

Votação, em turno único, do RequeriM 
menta n9 239, de 1989, aO-Senador Cid 
sabóia de Carvalho, solicitando tramitaM 

ção conjunta para os Projetas de Lei do 
Senado nç~ 102, de 1988, de sua autoria, 
27, de 1989, do Senador Jarbas Passa· 
rinho, 88, de 1969MComplementar e 92, 
de 1989, do Senador João Menezes e 
105, de. 1989, do Senador Jutahy Maga· 
lhães, regulamentando o direito de greve. 

Em votaçãO o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
. Aprovado. 

AprovadO o requerimento, os Projetas- de 
Lei do Senado n"" 27, 88, 92, 102 e 10.5, de 
1989, terão _tramitação conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

ltem6: 

-DisCussão, em turno Único, do Prõjeto 
de Lei do Senado n" 13, de- 1987~bF, 
que dispõe sobre as cartas patente dos 
oficiais do Corpo de Bombeiros do Dis-
trito Federal, tendo 

PARECERES, sob n~"' 24C 2S;_de-f9-89, 
da Comissão 

-do Distrito Federal; 19 pronun
ciamento: solicitando diligência; ~ 
pronunciamento: favorável. "• 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votãção- o projeto; em i:Umo únicO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 7: 

Discussão, em turno único, do Pr_ojeto 
-de Lei do DF n9 4, de 1989, de autoria 
do Goverriador do Distrito Federal, que 
altera a estrutura das categorias fundo· 
na is de Assistente Social, Técnico em Co· 
municação Social, Enfermeiro, Geógrafo, 
So_ciólogo e Nutricionista, do Grupo Ou
tras Atividades de Nível Superior, do Plano 
de Classificação de Cargos instituído pela 
Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
e dá o_utras providências, tendo 

PARECER, sob n• 32. de 1989, da Co· 
missão 

-do Distrito Federal, favorável ao 
projeto e contrário_ à ernenda apre
sentada perante a Comissão. 

Perante a Comissão do Distrito Federal, nos 
termos do art. 7°,- § :29, da Resolução n~> 57, 
de 1988, foi apresentada uma emenda, que 
recebeu parecer contrário. Desta forma, a 
emenda é considerada inexistente e não serâ 
submetida à apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a çliscussao. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentado$, 

Aprovado. 
O projeto Irá à Comissão Diretora. para a 

redação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva)- Es
gotada a matéria constante dfl. Ordem do D~a. 

Passa-se, agora, à apreciação do_ r~queri
mento de urgência, ~ido no Expediente, para 
a Mensagem n~ 39.~de 1989, relativa ao_p)~ito
da Siderúrgica de Minas Geré)"is S.A. - Usi
minas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) __ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre· 

dação da matéria, _que depende de parecer. 
Solicito ao nobre Senador Nabor J(!nior o 

parecer sobre a matéria. --· -

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, nos termos do Item VIII, do art. 
52, da Constituição Federal, o Senhor Presi
dente da Repúblíca submete à deliberação do 
Senado Federal pleito da Siderúrgica de Minas 
Gerals S/ A- Usiminas, que objetiva contratãr 
operação de_ crédito externo; bens e serviços; 
no valor equivalente em ien_es a US$ 
7,014,000.00 (sete milhões e. quatorze mil dó
lares norte-americanos}, junto à Mitsu_bishi 
Corporation, mediante garantia da R"epúbliCci -
Federativa do Brasil, destinada à aquisição e 
instalação de equipamentOs de teste -autoi"rt?~ 
tico de ultra-som, os quais permitirão detec:w 
defeitos nas chapas grossas, garantindo prõ'
duto de melhor qualidade, de conforniidade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado-da Fazenda. 

2. Com o novo ordenamento constituc:::io
nal, ao Senado Federal compete, privaHva-
mente, autorizar operações externas de natu
reza financeira de interesse d<1 União, dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Territórios é d(:.S 
Municípios (art, 52, item V), bem ~orno dispor 
sobre Iímites e tondíçõ_es para a concessão 
de garantias da União em operações de cré:-
dlto externo e interno. -

Por conseguinte, a esta Casa compete, não 
somente o disposto no item VIII, do art. 52, 
da Constituição Federal, mas, também, o esta
belecido no item V, do citado artigo, visto que 
qualquer norma legal anterior, que contrarie 
tal disposição, foi tacitamente revogada pela 
lei Maior. 

Assim sendo, preliminarmente e por ecoi'lo· 
mia proc~ssual, ent~nderemos que o pedido 
foi formulado nos termos -dos itens V e VIII 
do art. 52, da Constituição Federal, já que ne· 
nhuma operação-externa de inter.esse da 
União, dos Estados, territórios e dos Municí
pios poderá ser efetuada sem a chancela do 
Senado Federtll. 

3. Características da operação: 

a) Valor: ienes equivalentes a US$ 7,013 
b) Prazo: 8 anos 
c) Carência: 12 meses 

d) taxa de Juros: 1% + long term prime 
rate (LTPR) 

e) JuroS- de MOra: 2 1/8 a.a. -f JibOr Se~ 
mestral 

I) Comissões: Nihil 
g) Seguro; Nihil 
h) Garantia: aval do Tesouro Nacional 
1) Sinal: 15% 
Jl Amortização: 16 semestrais 
k) Juros: vencíveis semestraf!Jlente 

__ PROJETO DE RESOLUÇÃO 

_ 1'1' 23, DE 1989 

-· Autoiiza a-Siderúrúica de Minas GeraiS 
S/A. - asíminas, a contratar operação 
de crédito ex,terno nq valor de as.$ 
7,014,000.00. 

O Senado Federal resolvé: 
Art. 1'1 É a Siderúrglc~ de Minas GeraiS 

SIA - .Usimirias, nos termos dos itens V e 
VI1I, do art.52,-'da-toítstitu!'ção Federal, autori
zada a contratar operaçãO de crédito externo, 
bens e serviços, no valor ~uivalente, em ienes, 
a US$ 7,014,000.00 (set~ rililhões e quatorze 
roil_dólares norte-ameriCanos), junto à Mitsu
bishi Corporatiofi, medi~nte garantia da Repú· 
blka Federativa do BraSil, destinada à aquisi
~ão e instala~ão de eQuipamentos _de teste 

_ autQmático de ultra-sofn, os quais permitirão 
detãCtar defeitos nas <jhapas grossas. - -

Art 2? Esta resoh,ição entra em vi.gor na 
data de sua publlcaçáb. 
.-.. Art. 3? Revogamfse as disposições em 
corytrário. : 
- Ç o parecer, Sr. Pr~sidente. 

' . 

- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
pareeer Cohclui pela. apresentação do Projeto 
de Resolução n" _23,. de 1989, que autoriza 
a -SiderUrgica de J\'tfuas Gerais S/ A___,. Usíml
riás, -·a contratar" operação de crédito externo 
no valor de us> 7,014,000.00 (s•re milhões 
e 1<!1. mil dólares norte-americano$}. _ 

Completada a i(lstrução da matéria, pas
sa-se -à -su~ discusSão, em turno único. 
.... --.-Cõneed.o a palaVra ao nobre Sei-tador Jam_il 
Haddaa, Pára a diScUssão. 

I 
c O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para 

diSC:-utfr. Sem reviSão do orador.}- Sr. Presf· 
dente, Srs. Senadores, não.vou discutir, rriaS, 
coerente com o _-posicionamento que tenho 
nesta Casa desd~ que assumi o mandato, pe
ço que após a vdtaçãO, se aprovada a propo
sição Conste o ineu yoto contrário, porque 
a qUalquer e_mpr;estimo em dólar tenho--siste
maticamente vo~do contra, inclusive para o 
nieu Estado. 

· O SR. P~ENTE (Iram Saraiva) -A 
declaração de vt Ex1 constará de ata. 

I 
O SR. PRE$1DENTE (Iram Saraiva) -

C:ontinua em dcycussão, (Pausa.) 
Não havendo 'quem peça a palavra, encerro 

a discussão. i 
Ero votação q projeto, em turno único. 

_Os Srs .. Senaqo~s gu~_o aprovam qu_e_iram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

~provado. 

OSR.PRESIDENTEOramSaroiva)-So
bre a mesa, redação [mal da matéria que será 
lida pelo _s_r. 1 ~ Secretátlo. 

É lida a seguinte" 

PARECER N• 48, DE 1989 

(Da Comissão Dlretora) 

Red~ção final do frojeto de Resolução_ 
n• 23, de 1989. - · 

A Comissão Diretora apresenta a r~dação 
final do Projeto de Resolução n? 23. de 1 9_89, 
que autoriza _a Siderúrgica de Minas C:eráis 
SI A- iliiminas, a contratar operação de cré~ 
dito externo no valor de US$ '7,014,00o:oo 
(sete milhões e quatorze mrr dõfares ameri· 
canos}. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16-de maio 
de 1989. --Sen_a_dor Iram Saraiv8, Presidei-tte. 
-Senador Pompeu de SoUsa, Relator:_- se~_ 
nador Nabor Júnior - Senador Lavoisier 
Maia. 

ANEXO AO PARECER tj• 48, DE 1 ~89 

Redação final dó Projeto df! Resolução 
n9 23, de 1989. o 

Faço saber que o Senado Federal aprovo_u 
nos termos do artigo 52; inciSO VUI, da Consti
tuição, e e_u, , Presidente, promul
go a seguinte 

RESOLOÇÃO N• , DE 1989 

Autoriza a Siderúrgica de Minas Gerais 
SfA- as/minas, a contratar -operação 

-de crédito externo nO valor de GS$ 
7,0 14,iJoO,OO. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 ç É a Siderúrgica de Minas GeraiS 

S/A - USirriinas; nos rermos doS it_ens V e_ 

Vm do art. 52" da Constituição Federal, autori
zada a contratar qperação de crédito exiérno, 
bens e serviços, no valor equivalente, em ieneS;. 
a (JS$ 7,U14,00b.OO (sete milhões e quato~e 
mil dólares americahos), juntO à Mitsul:?ishi 
Corporation, mediante garantia da República 
Federativa do Brasil, destinada à aquisição e 
instalaçãQ de equipamentos de teste automá
tico de ultra~som, os quais _p'ermitirão det€!ciar 
defeitos nas chaPã.s grossas. 

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

Art. 39 _ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em dtscussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra: encerro 
a discussão. 

_Em votação._ 
Os Srs._SeOã:ctores Que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. _ 
O projeto vai à promulgação. 

· O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -Há 
oradores inscritos. 

O Sr. Edlson Lobão -Sr. Presidente, pe
~9 a palavra para breve comunicação. 
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O SR. P~,OENTE (!rarn Saraival ~ 
Concedo a pai~vra ao nobre Senador Edlson 
Lobão. 

OSR. EDISON LOBAO (PFL-MA Para 
b~ve comunicação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, há vinte dias votamos aqui, 
neste Plenário, o Projeto do Governo, com o 
substitutivo da Câmara dos Deputados, que 
toma em ativo financeiro o ouro. Naquela oca
sião fiZemos um acordo, acordo de Uderan
ças, segundo o qual o SenadO F€deral votaria 
o Projeto tal qual velo da Câmara dos Deputa'· 
dos, com o compromisso de o Ex.celentissimo 
Senhor Presidente da República vetar o art. 
5"' do citado projeto. Falei com o Senhor Presi
dente da República e Sua excelência assumiu 
este c.ornprornisso. 

Pois bem, agora trago ao conhecimento do 
Senado Federal. a informação de_ que, no dia 
l2_de maio, Sua Excelência promulgou o pro~ 
jeto, vetando, como havia sido acordado. o 
art 59 da proposição. 

Com isso, fica, portanto, resgatada aqui a 
palavra do Presidente da República, que foi 
por mim transmitida ao Senado da República. 

Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa, para breve comunicação. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para breve comunicação.) - Sr. Presi~ 
dente. Srs. Senadores, nas próximas horas, 
deverá estar circuJando o segundo número 
da revista quorum,publlcação oficial do Sena~ 
do Federal, editada pela Secretaria de Comu
nicação_ Saciai, que, neste mês, dedica seu 
melhor espaço, isto é,- a matéria de capa, ao 
momentoso tema da Amazônia. 

A revista quorum caminha a passos firmes 
para se tomar um veícuJo inteiramente dedi~ 
cada e, portanto, especializado em ternas Le· 
gislativo, em espedal os qu_e são J,razidos ao 
debate no plenário do Senado Federal. 

Em boa hora esta revista foi lançada e já 
se pode constatar, pela qualidade de suas ma
térias, que, de fato, esta é uma publicação 
que se preocupa com a precisão Jornalística, 
valorizando os assuntos ligados às proposi· 
ções em exame nas ComiSsões e em plenádo, 
mas, igualmente, preocupada com os grandes 
temas do Pais. 

Sóbria na apresentação, a reVista QUorum 
não obstante' ext"be um padrão gráfico moder
no, com uma programação visual compatlvel 
com a das melhores pubUcações nacionais. 
É o resuJtado do trabalhO dedicado do Cegraf, 
que, por sinal, acompanha o esforço da equipe 
de repórteres, redatores e editores da Secre
taria de Cómunlciição Social. 

Como no número anterior, a edlçao---;-prestes 
a rodar, reúne outros temas relevantes e uma 
síntese de todos os assuntos levados ao deba
te no último mês. 

A circulação ·da revista quorum inclui a re
messa de_ exemplares a todos os Prefeitos, 
CâmaraS de Vereadores e Assembléias Legis
lativas, o que assegura sua presença em todos 
os pontos do território nacional. 

.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
~em!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivc1) -
Concedo a palavra ao nObre Senador Nabor 
Júnior. 

O. SR .. IYABOR JÚNIOR PROJYUJYC/A 
DISCURSO t;i{]E, ENTREGUE À REVT· 
S{o DO ORADOR. SERÁ PUBliCADo 
POSTERIORMEIYTE 

Durante o discurso do Sr. Senador. Na
bor Júnior o Sr. Senador !ran Saraiva dei
xa a cadeira da f?residénda que ·é ocu
ptidii pelo Sr. Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa cumpre o dever regimental de pas
~r a palavra ao nobre Senador Ronaldo Ara
gão por cinco minutos, improrrogáveis e sem 
direito a apartes. 

O SR. RONALDO ARAGAO (PMDB -
RO~ Para explicação pessoal. Sem revisão do 
orndor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu 
já tinhã-falado sO&f-e esta matéria Volto agora 
para dizer que não aceito as colocações feitas 
pelo Senador Aluízio Bezerra, achando e dizen
do que a atitude do Governador Jerônimo 
Santana foi irresponsável. 

Disse, e muito bem, ·o-senador Odadr Soa
res: "Se pecamos, pecamos por não ter agido 
no· inído, quan4o o Estado do Acre enviou 
para aquela região, hoje em conflito, tropas", 
e tanto isso é verdade que se construiu quartel 
naquela área. 

Quanc(o diz o Senador Nabor Júnior que, 
desde o infcío do século,_ aquela área pertence 
ao ES:tádo do Acre, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, não é isso. o que atii-mam QS diplomas 
legais da formação, repito, do Estado do Acre, 
do Territ6rio de Guaporé e do Estado de Ron
dônia. E também sabemos que em 1943, no 
Governo do Presidente GetUlio Vargas, foi cria
do o Território de Ciuc1poré, para Cuja forma
ção contnbuírarn_ oS Estados de_ Mato Grosso 
e do Amazonas. 

Fica claro, mais uma vez, e aqui ajudou-me 
o Senador Nabor Júnior, que a parte que era 
do Amazonas ficou parã. o Estado de Rondô· 
nia, que é a área em litígio. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quando se diz que Rondônia foi precipitada, 
quero deixar registrado nesta Casa que Ron· 
dônia esperou _cinco anos, aceitou o arbitra
mento, esperou a solução do Ministério da 
Justiça e, como disse o Senadpr Odaclr Soa
res, o Governo Federal foi omisso, quis levar 
a questão com a barriga e Rondônia, cansada 
de esperar por uma solução para que a sua 
área fosse devoMda, nada mais fez do que 
colocar lá, na região, a presença do 'Estado, 
para que aquele povo que recebeu o governo 
de Rondônia C'Orn palmas e até pediu chur
rasco, ali se fixasse. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode
mos aceitar as conotações ditas aqui pelo Se
nador Aluísio Bezerra. Parece--me, sim, que 
trresponsáveis foram as-palavras de S.~ 

Ó SR. P_RESIDENiE (Pompeu de Sousa) 
- Conce'do a palavrâ ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓúl DE CARVALHO 
PROJYUJYC/A DISCURSO Q(JE, EIYTRE
OUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBliCADO F'OSTERIORMEIYTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Entre os SehadoreS inscritos ainda há dois 
presentes, mas cumpro o dever rêgin1ental 
de dar a palavra por estritos -? minutos ao 
nobre Senador Aluizio Bezerra, para um expli
cação pessOal, não s6 por dever regimental 
como até por dever de eqüidade. 

OSR. ALUIZIO BEZERRA (PMDB-AC. 
Para explicaç_ão pessoal._ Sem, revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
utilizaremos os 5 minutos. Tão somente reto
maremos llm pouco do que foi dito aqui, e 
já falei sobre este assunto, que diz respeito 
aos eventos que ocupam as atenções do nos
so Estado na fronteira com o Estado de Ron
dônia. 

Estivemos ontem, jLmtarnente com o Go- · 
vernador do EstadO do Acre, Flaviano Melo, 
com o Sr. Ministro da Justiça na busca de 
uma solução pacífiCa e negociada, portanto, 
à base dos princípios do dJreito para a fron
teira, a fim de que se evitem mortes entre 
cidadãos acreanos e rodonienses, eis que a 
situação foi colocada de maneira irresponsá
ve~ como dissemos, pelo Governador de Ron
dônia. Fomos citados nominalmente pelo Se
nador Ronaldo Aragão, que sempre mereceu 
o nosso respeito e admiração. Não podemos 
aceitar de S. Ex"' trate de irresponsável o Parla
mentar que fala aquilo que atnbuúnos ao Go
vemaàor de Rondônia, e que reafirmamos 
aqui, neste plenário. 

Por que chamamos o Governador de Ron
dônia de irresponsável e por que não admitir· 
mos, com justiça, que isto seja dito pelo Sena
dor Ronaldo Aragão? Porque, no exato mo
mento em que um Governãdor eleito e que 
tem sob seu comando e à sua disposição uma 
polícia militar e determina que e_ssa_ policia 
tome atitude militar de invadir o Estado de 

·outra administração, caso concreto, a do Esta
do do Acrê, entendemos que, nessa invasão, 
poderia ter havido muitas mortes. 

Sr. Présidente, o único responsável por esse 
gésto impensado é o Sr. Governador de Ron
dônia, porque temos as instâncias apropria
das, a instância dos Poderes constituídos. Es
tamos em um Estado de Direito, em um regi~ 
me democrático, e temos que buscar soluções 
rios canais competentes. 

Por esta razão, Sr. Presidente, não tç>mamos 
qualquer atitude impensada ao chamar o Sr. 
Governador de irrespom;ável como dizia o Se~ 
nadar Ronaldo Aragão, e entendemos que é 
nosso dever, Parlamentar, buscar e exigir uma 
solução à base dos critérios jurídicos e consti~ 
tucionais para o problema que está ocorrendo 
na fronteira, até para nos antecipar a urna si~ 
tuação mais grave, que s6 não aconteceu gra
ças à postura racional, ponderada, do Gover
nador do Estado do Acre - assim como a 
do seu secretariado -, que considerou que 
não poderia responder à insanidade do Gover
nador do Estado de Rondônia com o enfrenta
menta, com IJutra mobilização de tropas, evi-
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tando, com essa atitude, ocorresse mortes de 
pessoas inocentes, como soldados e pessoas 
comuns. 

S. Ext entrou em cantata conosco no sába
do mesmo, e fomos nós que intermediamos 
esse contato, na busca do telefone do Sr. Mi
nistro da Justiça, que estava no Rio de janeiro, 
considerando que aql!_ela era a postura corre
ta, pela responsabilidade que temos, não de 
apoiar como ap6ia aqui o Senador Ronaldo 
Aragão, a atitude de invasão por parte do Go
vernador de Rondônia. Não consideramos es
sa atitude correta nem insinuamos que o Go
verno ào Acre seguisse esse caminho. Apoia
mos o encaminhamento apropriado junto aa. 
Ministro da Justiça. Buscamos o seu telefone 
no Rio de Janeiro, colocamos o Governador 
em contato com S. Ex', trazendo o Sr. Gover· 
nadar a Brasí1ia, solicitando audiência no Mi
nistério. 

Assim, - entendemos - estamos agindo 
responsavelmente na busca de soluções para 
um confltto dessa natureza. No entanto, apoiar 
medidas militares, de introdução de polícia 
militar, que podem causar a morte de inocen
tes, isso não está em consonância com o Esta
do de Direito em que vivemos hoje, mu_ito 
menos na estrutura da transição democrática_ 
e do aperfeiçoamento do regime presente. 

Por isso, Sr. Presidente, aqui manifestamos 
o nosso mais profundo repúdio à declaração 
infeliz formulada pelo nosso caro amigo Sena-
dor. . 

Esperamos, desse encontro com o Ministro 
da Justiça uma solução imediata, ponderada, 
wna solução que restabeleça a paz na região, 
com a retirada das tropas. ESse prOblema não 
é grave, é pequeno, mas à medida em que 
coloca em risco a vida de terceiros, deve ser 
tratado c::om a maior atenção ·e o maiOr cuida
do. E ni.ais ainda: que se recoloque a solução 
do problema na base dos príncipios Constitu
cionais, na base da solução jurídica, da paz 
negociada, que é o que o Acre e todos os 
Parlamentares desejam, afastando.-se qual
quer possibilidade do uso de mecanismos da 
força, como fez o Governador de Rondônia,_ 
para solução de um conflito fronteiriço, que 
pode muito bem ser resolvido dentro dos me
canismos de negociação, à luz dos critérios 
juridico-constitucionai$. (Muito bem!) 

Era: õ que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Man· 
sueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR PRO
NUNC!A DISCURSO QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERrÍ PUBU
OIDO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência cumpre, quase s_olitariamen8 

te, o dever regimental de comunicar à Casa 
o seguinte: 

Na sessão de 4 do corrente a Pre~~d~ncia, 
recebidas as indlc:açõe$ das Uderanças, desig~ 
nou as CóthisSõeS Permanentes da O,.sa· es-: 
clarecendo, na oportunidade, que a Comis~o 
do Distrito Federal sofreria pequenas modifi-

cações em sua composição, tendo em __ vista 
alteração havida n~ propcii-donalidade parti
dária. A Presidência recebeu das Lideranças 
as indicações decorrentes dessa_ alteração e 
reJadori.a_a Seguir, para conhecimento do Ple
náriQ,. os integrantes da Comissão do Distrito 
FederaJ:-

lJtulares 
-PMDB 

Meira Filho - Mauro Benevides - Aureo 
Mel.lo - Márcio Lacerda - Aluizio Be;zerra 
---:- francisco Rqllemberg -lrapuan Costa Jú~ 
nior - Leopoldo Peres - Rona.Jdo Aragão. 

PFL 
Odadr Soares - Edison Lobão - João 

Lobo - Lourival Baptista. 

Suplentes 
PMDB 

Almir Gabriel- WdSon Martins- Raimun· 
doUra -Mansueto de Lavor-Alfredo Cam
pos. 

PFL_ 
João Menezes - Hugo Napoleão. 

PSDB 
' JOSé Paulo Biso! - Chagas Rodrigues -

~Pompeu de SoJ.Jsa. 

PDT 
Mawício Correa. 

PDC 
f'l\auro Borges. 

PfB 
--Carlos De-'Carli. 

PDS 
- João Castelo. 

P$08 
Dirceu -Cameíro -José Richa. 

PDC 
Moisés Abrão. 

PfB 
Oiãvo Pires. 

o PDS 
Jarbas Passarinho. 
O PSB e o PMB ainda não indic:aram seus 

respectivos representantes._ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 
. O SR. EDISOI'I LOBÃO (PFL-MA Pro
nUricia O Se'gUirite disc:urso.) -Sr. Presidente, 
Si's: Senadores, a Rodovia BR-135, que inter
liga o sertão maranhense desde Presidente 
Outra a Orozimbo, encontra-se desde há ai~ 
gum tempo até hoje em expectativa de asfalta
mento. E além de ser umi! das e~adas fede
rais maiS antigas do Estado, cruza importantes 
áreas destinadas à produção. A sua estagna
ção simplesmente leva aquela população la
boriosa ao desalento, à falta de um moderno 
canal de escoamepto para o fruto de seu árduo 
traba1ho. E considerere-se, sobretudo, que a 
sua pavimentação ê iridispensável à verdadei
ra integração do Maranhão. 
· Veriho, por isso, formular apelo ao eminente 

Presidente José So;1mey, _no ~entido de que 

autorize abertura de crédito pa_ra o asfaltarnen~ 
to desta estratégica rodovia. Ademais, a pre
sença de uma estrada carroçâvel que atra
vessa_uma zona fértil, frustra milhares de patrí
cios, que se ~m i_ncapacitados de exercer 
a importante missão da_ agricultura, enquanto 
s_e estende o cido da imProdutividade por for
ça de uma omiss&o do Poder Público. 

Os vasos comunicantes -são indispensáveis 
à circ.ulação de riquezas_ à_ e qualquer país, prin
cipalmente em áreas como o nordeste, carac
terizadas pela alta tensão social, onde as ne
c.eSsidades_ decorrentes do subdesenvolvi
mento são_mais prementes e exigem soluções 
mais velozes, a fim de que não seja retardado 
o processo de evolução da coletiyida"dé. E 
mesmo os compêndios de administração do 
Estado moderno preconizam o estabeleci
mento de uma prioridade para a polltica dos 
transportes. _ _ __ __ _ _. 

A despeito, não é necessário consultar os 
futurólogos sobre_ o porvir do nosso Estado, 
o Maranhão, porque - pelo critério de dedu
ção racional- aquela unidade da Federação 
apresenta os atributos naturais que lhe pre~ 
nizam claramente um rico destino, em facE;: 
às suas terras. dadivosas e à capacidade de 
trabalho de seu povo. 

A BR-135, pela sua Importância estratégica, 
e desde que logo seja pavimentada, tornar
s~-á importante meio de conexã_o entre Presi
dente Outra e Orozirnbo, ensejando a dinami
zação econômica de uma promissora região. 
Trata-se, destarte, da própria humanização de 
uma geografia sertaneja, hoje à merce de uma 
solução do pOder público. Subsiste, ~or isso, 
a certeza de_.que a solução nos chegue em 
ritmo de prioridade, tendo-se em vista a inte
graÇão de nosso Estado. 

. R<:a aqui ã. esperança por uma resolução 
rápida. ~ 

Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) ~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR.JUfAHY MAGAUIÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores, a_ dificuldade de ges_
tão de negócios do Estado, tanto a n{vel fe_de
ral, como estadual, não _çpnstitui, absoluta
mente, nenhuma novidade. 

Contudo foi no âmbito dos Governos eita
duais que a co_ndução da coisa pública experi
mer:rtou onerosas restrições,_ haja vista o pre
dominante caráter centr~izador do texto ~oriS
titucioilal que anteriOrmente vigia. 

Com Õ _advento da Carta -~agna,- de 5 de_ 
outubro de 1988. novas perSpectivas sé vis
lumbram pa-ra o PaiS, dado o fortalecimento . 
das unidades federadas que passam a parti
lhar, com-maior efetividade, das receitas tribu
tárias. 
.. ~ineja-se, assim, forta1ecer ~ EstadOS ·e 

Municípios, resgatando, através da descentr~
lizaç:ão_finance{ra, a_autónotnia regional e _lo
ca1, elemento que permeia a ligação entre O 
indivíduo e o Estado e sustenta o p_~inãdo 
das liberdades democráticas. 



2156 Quarta-feira 17 DlÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1989 

Consoante esse pensamento, é fundamen
tal que sejam trazidos ao conhedmento desta 
Casa fatos de relevante interesse público, que 
possam prejudicar, direta ou indiretamente, 
o fortalecimento e o desenvolvimento sódo-e
conôrnico dos Estados e Municípios brasüei· 
ros. 

Balizado por esse espírito de equilíbrio, to
mo a iniciativa de comunicar a esta Casa as 
vicissitudes experimentadas pela Companhia 
de Navegação Baiana (CNB), que teve uma 
redução da sua frota e, no momento, não vis
lumbra meios para equacionar um relevante 
problema de transporte para a região de Salva
dor/Bahia. 

Essa questão funda-se, essencialmente, no 
compromisso celebrado entre a CNB e a Por
tobrás, mediante o qual esta última recebeu, 
por empréstimo, duas embarcações perten
centes à empresa baiana, as quais, na atuali
dade, operam em proveito do Estado doMara
nhão. Tal compromisso prevíra, como contra
partida, a construção de 4 (quatro) embar
cações para a CNB, que se viabilízaria através 
de contrato de financiamento levado a efeito 
entre a CNB, o BNDES e o Fundo de Marinha 
Mercante. 

No entanto, o compromisso assumido não 
se implementou, dada a ausência de aprova
ção para o financiamento, que somente se 
convalida com a anuência da SEST, órgão 
competente para autorizar a concretização da 
aludida operação de crédito. 

A SEST, por vez, Sr. Presidente, Srs. _Sena
dores, em função de critérios inexplicáveis, já 
se manifestou favoravelmente a que a Porto
brás contrate a construção de duas embar
cações semelhantes, as quais deverão, tam-
bém, operar no Estado do Marãnhão. -

De outra parte, o BNDES eStãbefeCeu, CO
mo prazo terminal, a data de 30 de junho 
de 1989, para a ·conclUSãO derlriitiVa-do con
trato de construção das embarcações destina
das à"CNB, sob pena de ser denunciado unila
teralmente, caso o Governo Federal não se 
manifeste a respeito da liberação dos recursos. 
Tal omissão do governo central constitui, evi
dentemente, uma violação do compromisso 
assumido pela Portobrils, o que evidencia uma 
atitude de caráter nitidamente discriminatório 
para com a CNB e o Estado da Bah!a. ----

Destaque-se, nesse sentido, que as embar
cações reivindicadas são de capital importân
cia para o funcionamento do sistema "Ferry 
Boat'', que une Salvador ao-RecônCavo e ao 
sul do país, através da ilha de ltaparica. Aliás, 
em face da inexfstência de qualquer outra for
ma rápida de ligação entre o continente e a 
ilha, já que por via rodoviária ter-se_-ia que per
correr 282 (duzentos e oitenta e dois) quilóme
tros, o sistema operado pela CNB é crucial 
para o atendimento das necessidades de loco
moção de moradores e turistas que se utilizam 
desse tipo de transporte. A propósito, convém 
ressaltar que, por ano, aproximadamente 7 
(sete) milhões de passageiros e 1 (um) milhão 
de veículos se valem do sjstema operado pela 
CNB. 

Desse modo, Sr. Presidente, sob a inspira
ção dos preceitos constitucionais que sufra--

g'a.rri ajustiÇa e-a cocipE:ração .. entre a União, 
e os Estados e os Municípios, tendo em vista 
o- equilíbrio do desenvolvimento e do bem~ 
es~r·' de todos os brasileiros, reivindico, enfa
tic~mente, o pronto atendimento das legítimas 
solicitações da Companhia de Navegação 
Baiana. 

Que Sejam minhas palavras, em sintese, o 
elemento eliciador de uma resposta definitiva 
do GovernO Federal aos anseios da CNB, a 
qual tem responsabilidades efetivas, para com 
os baianos, com o povo de Salvador e para 
com todos que privilegiam a Bahia e sua capi
tal com suas presenças. 

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

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência lembra aos Srs. Senadáres 
que o- Congresso Nac.ional está convocado 
para uma sessão conjunta a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câ
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada llJC\ÍS havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requerimento 
no 222, de 1989, de ãutoria dO Senador Juiahy 
Magalhães, solicitando, nos t_er~os do art. 
195, l, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n~ 17, de 1989, do Senador Jamil Haddad, 
que proíbe a existência de celas para castigo 
d~ ereso_s e dá outras providências. -

2 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 226, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 

- 195, 1, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n~ 31, de 1989, de autoria do- S-enador Itamar 
Franco, que indui entre -õs Crirries de respon
sabilidade do Presidente da República a inob
s_etvância do preceituado no art. 62 da Cons
tituição. 

3 

VotaçãO, em turno Único, dO Requerimento 
n?227, de 1989;-de aUtoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 
195, I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem_ do Dia d~ -ProjetO _d~ Lei do SenadO 
n~ 38, de 1989, do Senador Louremberg Nu
nes Rocha, que suPrime o item V do art. 176 
e acrescenta um item V ao art. 177, I'enume
rando-se os demais da Lei n~ 4.737, de 15 
de julho de .1965 (Códi~o Eleitoraç. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 270, de 198g, de ãu[orfa do Senador Edison 
Lobão, solicitando, nos termos regimentais, 
a tramitação conjunta dos Projetes_ de Lei do 
senacfõ n~ 7 e 46, de 1989, que-estabelecem 

a gratuidade, para as pessoas reconhecida
mente pobres, do Registro Civil de nascimento 
e da certidão de óbito. 

5 

Discussão, em turno- único, do Projeto de 
Lei do Senado no 6, de 1989, de autoria do 
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o 
exercício do direito de voto dos cidadãos brasi
leiros residentes ou em trânsito no exterior 
nas eleições para Presidente da República, Se~ 
nadares, Deputados Federais, GovernaC!ores 
e Deputados Estaduais. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n? 9, de 1989. de autoria -do 
Senador Francisco Rollemberg, que permite 
a aquisição de imóvel através do Sistema Fi
nanceiro de Habitação, nas condições que es
pecifica, e dá outras providências. (Dependen
do de parecer da Comissão _de Assuntos Eco-
nômlcos.) -

7 

~ Djscussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 1 O, de 1989, de autoria do 
Senador Severo Gomes, que disciplina as rela
ções jurídfcas que menciona. _(Dependendo 
de parecer da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania.) 

8 

Discussão, em turno único, do Parecer no 
:31, de 1989, ga Comissão_dq_D"i_strito Federal, 
conduindo pelo arquivamento da denúncia 
SIN, de 1988, encaminhZJda ao Presidente do 
Senado Fedei-ai, contra _o Senhor Jpsé Apare
ciclo de Oliveira, Governador do Distrito Fede
ral, como incurso no crime de responsabi
lidade, definido no art. 1 ~ da Lei no 6.454, de 
1977. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está enCerrada a sessão. 

(Levanta-se. a sessO.o às !7 horas e SO 
minutos.)_ -

PORTARIA 
!'1•17, DE 1989 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso_ de suas atribuições regimentais e Con
si<lerando o constante no Processo n~ 
015997/88-0, resolve: --

Art. 1 o Designar os servidores ÇLA YL
TON ZANLORENO, T écnfe.o Legislativo, co
mo representante da Consultaria Geral, LUIZ 
ANTÓNlO ROCHA, Adjunto Legislativo; como 
representante da Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal, e JOSÉ APAREODA CAM~ 
POS, Contador, como repres'ent~mte da Sub
seCretaria de Administração Financeira, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem 
Grupo de Trabalho incumbido_ de estudar e 
elaborar propostas de medidas que discipü
nem, de forma global e abrang-ente, toda a 
matéria relativa_ a remuneração dos servidores 
do Senado Federal. 
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Art. ~ O GrupO de Trabalho ora consti~ 
tuído deverá apresentar suas conclusões no 
prazo de noventa dias contados da publicação 
desta Portaria. ' 

Senado Federal, 12 de maio de 1989. Sena
dor Mendes C8nafe, Primeiro Secretário. 

PORTARIA 
N• 18, DE 1989 

O Primeiro Secretãrio da Mesa do Senado 
Federal, com base no Ato n9 16/86, determina 
que: 

1. Fica expressamente proibido o ingresso 
de veículo particulares na garagem destinada 
aos carros oficiais, localizada no Anexo 11, res
salvadas as seguintes situações: 

a) o veículo particular conduzido pelo pró-
prio Senhor SenadOr; , -

b) o veículo particular conduzido pelo côn-
juge do Senhor Senador; -

c) o veículo particular do Senhor Seiiador 
que Optou pelo seu uso em substituição ao 
carro oficial. 

2. Não serão permitidas quaisquer outras 
exceçõ_es. 

Brasí1ia, 16 de maio de 1989.- Senador 
Mendes Canale, Primeiro Secretário. 

ATA DA 12• RE(Jl'IJÃO 
ORDINÁRIA 

DA COMISSÃO DIRETORA 
Realizada em 12 de maio de 1989 

Às dez horas do dia doze de maio de hum 
mil novecentos e oitenta e nove, na Sala da 
Presidência, reúne-se a Comissão Diretora do 
Senado Federal, com a presença dos Excelen
tfssimos Senhores Senadores NELSON CAR
NEIRO, Presidente, ALEXANDRE COSTA, Se
gundo..Yic~Presidente, MENDES CANALE, 
Primeiro Secretário, POMPEU DE SOUSA; 
Terceiro Secretário, NABOR JÚNIOR e ÁU
REO MELLO, SuplenteS. Deixãm-de Compa
recer, por motivos justificados, os Excelentís
simos Senhores Senadores IRAN SARAIVA, 
Primeiro-Vice-Presidente, DIVALDO SURUA
GY, Segundo Secretário, e LOUREMBERG 
NUNES ROCHA, Quarto Secretário. 

O Seilhor Presidente declara abertos ostra
balhos da reunião e apresenta aos presentes 
os seguintes assuntos: 

1) Expediente do Presidente do Parlamen
to Latino-Americano- Grupo Brasileiro, soli
citando a concessão de recursos para o Semi
nário "Perspectivas de Integração da América 
Latina: Problemas e Soluções", a ser realizado 
por aquela Entidade. 
. 't designado o Senhor Segundo-Vicé-Pre

sidente para relatar a matéria. 
2) Estudos pertinentes a reajustamento de 

preços no âmbito do Senado Federal (pro
cesso n• 008540/87-0). 

A matéria. é distribuída ao Senhor Primeiro 
Secretário para relatar. 

3) Expediente do Presidente do Clube 
Ideal da Terceira Idade solicitando seja autori
zada a impressão, pelo CEGRAF, de material 
de expediente para a Entidade. 

É designado o Senhor Quarto Secretário 
para relatar a matéria. 

4) Expediente do Grão-Mestre da M. R -
Grande Loja Maçónica de Brasília solicitandç. 
seja autOrizada a confecção, pelo CEGRAF, 
da revista do Jubileu de Prata da Potência. 

É designado o Senhor Senador Antônio LWz 
Maya para relatar a matéria. 

5) Expediente do Senhor ANTÓNIO BRE
SOUN solicitando s_eja autorizado a publica
ção, pelo CEGRAF, de seu livro "CONTRAS

TES''. 
A matéria é-distribuída ao senhor Quarto 

Seqetário para relatar. 
6) Processo n~ 004409/89-2, em que uma 

ComissãO de UsuáriOs dã: Creche da ASSEFE 
solicita intervenção na Administração da Cre
che. 

A matéria é distribuída ao Sehhor Senador 
Antônio Luiz Maya para relatar. 

7) Expediente de ALARICO VELLASCO 
DE AZEVEDO solicitando seja autorizada a 
publicação, pelo CEGRAF, dos trabalhos par
lamentares do ex-Senador DOMINGOS VE
LLASCO. 

É designado o Senhor Segundo Secretário 
para relatar a matéria. 

8) Processo n~ 006086/89-6, em que o 
servidor ESTEVÃO CHAVES DE REZENDE _ 
JV\ARTINS forrnula pedido de afastamento do 
país, com ôhus limitado para o Senado Fede
rai, pelos motivos que expõe. 

A matéria é __ distribuída ao Senhor Terceiro 
Secretário para relatar. 
~-9) Solicitaçãó de SUEL Y MARIA PEREIRA 

ALMEIDA no seritido de ser autorizada a im
pressão, pelo CEGRAF, do livro "O SOL", de 
Carlos Pacini. 

Os presentes, ap6s discutirem a matéria, 
fndeferem o pedido. 

A seguir, o SenhOr Piesidente concede _ÇI 

palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente 
que submete à Comissão Diretora os seguin
tes assuntos: 

1) Parecer oral contrário à solicitação -da 
Juíza Presidente do Tribunal Regional do Tra--
balho da 1 o~ Região, no sentido de que seja 
estudada a possibilidade de ser firmado Con
vênjo !mtre a~ela Corte e o CEGRAF para 
impressão __ do Relatório Anual de Atividades 
do TRT 1 Ql' Região. 

Os presentes, após debaterem a matéria, 
indeferem a solicitação. 

2) Parecer oral favorável, desde que o ór
gão arque cqm o custo dos serviços, à solicita
ção do Diretor do Instituto Nacional do Uvro 
no sentido de ser reimpresso, pelo CEGRAF, 
o manual de Orientação "O Que É: Biblioteca 
Pública Municipal- Biblioteca Escolar e Sala 
de Leitura ... Uma conversa com o Prefeito Mu
nicipal". 

Os presentes, após discutirem a matéria, 
aprovam o Parecer. 

Em continuação, o Senhor Presidente fran
queia a palavra ao Senhor Primeiro Secretário 
que apresenta um aditivo do seu voto em se
parado ao Parecer do Quarto SeCretário sobre 
a ma-t<fda ·constante dos Processos n~$ 
020231/87-3 e 001208/89-6. 

Em face da ausência dO- Relator d8 matéria,. 
o Aditivo é distribuídO aos Membros da Mesa, 
para posterior exame. 

Em continuidade dos trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Ter
cetra secretário, (jue submete aos pre~ntes 
os seguintes assuntos: 

1) Parecer favorável a expediente da Casa
do CandangO em que é solicitada a autori
zação para impressão,-pelo CEGRAF. dos 
Convites para a XXIX Festa dos Estados. 

A. Comissão Diretora, após_ debater a maté
ria, aproVa o Parecer, concedendo a autori
zação. 

2) Parecer favorável ao pedido de "Ucen
ça para Trato de_ Interesses Particulares" for
mulado pela servidora DAD ABt CHAHINE 
SOOARISI (Processo n• 006018/89-0). ·~ 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
concedem a licença solicitada. 

3)_ Parecer favorável ao pedido de "ücen
ça para Trato de Interesses Particulares" for
mulado pela servidora TÂNIA PÓVOA LUSTO
SA (ProcesSo li' 005036/89-5). 

Os presentes, ··ap6S-examffiarem a matéria. 
concedem a Ucença solicitada. _ 

O Senhor Presidente, em seqüência, cOn
cede a palavra ao Senhor Senador Nabor JU:
nior que apresenta Parecer favorável à solicita
ção de autorização para impr_essão, a preço 
de custo, pelo CEGRAF, do jornal PersonS 

A Comissão Diretora, após debater a mati. 
ria, rejeita, por maioria, o Parecer favOrável, 
negando, assim, a autorização solicitada. 

O Senhor Pi"esidente, em prosseguimento, 
concede a palavra ao Diretor-Geral, que traz 
ao conhecimento e deliberação da Comissão 
Diretora os seguintes assuntos: 

1) Proposta de Projeto de Resolução que 
"inclui em Quadro Suplementar as Categorias 
Funcionais de Adjunto Legislativo e de lnspe
tor de Segurança Legislativa", para nova de
signação de relator. 

A matéria é redistribUída ao Senhor Primeiro 
Secretário para relatar. 

2) Processos n~s 00122.8/89.-7 e 
011733/88-8, do interesse de JUAREZ MEN
DES e outros, sobre-extensão dos benefícios 
do Ato da Comissão Diretora n~ 41/87. 

A matéria é distribuída ao Senhor Sehador 
Antônio Luiz Maia para relatar. 

3) Processo n~ 005145/89-9, erri que o
SINDJLEGIS solicita o reposicionamento_Iun
cional dos Datilógrafos. 
~ designado o Senhor Primeiro Secretário 

para relatar a matéria •. 

Por fim, o Senhor Presidente comunica aos 
presentes que se ausentará do país, a partir 
do próximo dia 15, atendendo a convite do 
Senhor Presidente do Congres_so Espanhol, 
Senhor FÉUX POOS IRAZAZABAL, para parti
dpar da Reunião dos Presidentes de Parla
mentos dos pp.íses Latino-Americanos e Euro-
peus. ~ 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos, às doze horas, pelo 
que eu, JOSÉ PASSOS PORTO, Dlretor-Geral 
e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a 
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presente Ata que, depois de assinada pelo_SeM 
nhor Presidente, vai à publicaçao. 

Sala da Comissão Diretora, 12 de maio de 
1989 .. ...,..,.Senador Nelsoá Carneiro, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR 
. DE INQOÉRITO 

Criada através da Resolução n' 59, 
de 1987, destiitada a apurar as in'egu· 
)aridades e seus responsáveis pelas 
importações de aUmentos pOI' órgãos 
governamentais. 

211' Reunláo realizada 
em 18 de abrD de 1989 

Aos dezoito dias do mês de abril de mil 
novecentos e oitenta e nove, às dez horas e 
quatorze minutos, na Sala da Comissão de 
Relaçóes Exteriores, presentes os_ Senhores 
Senadores Dirceu Carneiro e_ Mauro Borges, 
reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a apurar as irregularidades e 
seus responsâveis pelas importações de ali· 
mentes por órgãos governamentais. 

O Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e convocou o Sr.João Basco Ribeiro 
- ex-Secretário ExeCutivo do Cinab, para 
prestar o juramento de praxe. 

Feito o juramento, o Senhor Presidente pas
sou à fase interpelatória concedendo a palavra 
ao_Senhor Relator Senador Mauro Borges; que 
questionou o depoente a respeito de sua for
mação profissional, como foi indicado para 
Secretário Executivo do Cinab, a data de entra
da e saída do cargo, como ocorreram as im
portações, a partir de que momento ficou defi
nida a alternativa de importação de carne bovi~ 
na, quais os fatores que contribuíram para a 
desi911ação da lnterbrás para, ,em nome do 
Governo brasileiro, realizar as importações:. 
qual a razão que o Onab decidiu que a lnter
brás não deveria atuar na Comunidade Econó
mica Européia com apenas um agente, no 
caso aSocopa, se a carne adquirida pelo Brasil 
no mercado internacional tinha Seu preço 
compatível com os preços congelados no 
país, se ocorreu algum tipo de conflito de com
petência entre o depoente e o Sr. José Carlos 
Braga, de quem foi a idéia de se importar 
milho argentino, se os preços do milho impor
tado implicaram alocação de recursos sob a 
forma de subsídio, detalhar as importações 
de arroz. pescado e lácteos. 

Satisfeitas as suas indagações, o Senhor 
Presidente retoma as perguntas e pede ao de
poente que esclareça alguns pontos que fica
ram obscuros. A Assessoria auxilia o Presi
dente e o Relator encaminhando algumas in
formações a respeito das respostas do de
poente. 

Fmalizando o Senhor Presidente concede 
a palavra ao depoente para que ele preste in
formações adicionais sobre as importações 
de alimentos e o órgão que ele secretariava. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a Reunião e, para constar eu, 
Oeide Maria Ferreira da Cruz - Assistente 

da Comissão, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação juntamente com os 
apanhamentos_taquigráficos. 

O SR. PRESIDENT'E-(Dirceu Carneiro)
Declaramos abertos os trabalhos desta Co
missão Parlamentar de Inquérito, hoje, para 
ouvirmos o Sr. João Bosco Ribeiro, ex-Secre
tário Executivo do Gnab. Convidamos o de
poente para fazer o juramento de praxe, pe
rante a mesa, para dannos depois o prossegui
mento às indagações. 

O SR. JOÃO ROSCO RIBEIRO- Juro, co
mo dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada do que não seja do meu conhecimento 
sobre qualquer parte relacionada com a inveS
tigação a cargo desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a apurar as irregula
ridade~ e seus responsáveis pelas importações 
de __ alir:nento por ordens juramentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Passamos a palavra ao Relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, o nobre Senador 
Mauro Borges, para proceder as indagações, 
que achar coveoientes, para a reunião de hoje. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Dr. 
JoãO Basco, o nosso objetivo aqui é buscar 
a verdade sobre a importação de alimentos, 
em_gran~e escala, pelo Governo brasileiro, por 
ocasião do Plano Cruzado. FIZemos um esfor
ço no sentido de que detalhes viessem à tona. 
Entretanto, algo pode escapar. Uma coisa tão 
grande, tão complexa, é possLvel que fatos, 
não citados por nós sejam de interesse, na 
verdade, em ser esclarecidos. Peço a V. S• 
que complemente o nosso trabalho na sua 
própria inícíativa. Se por acaso algo acontecer 
que não fique bem daro, não foi perguntado, 
e com isso V. S• deverá, com sua própria inicia
tiva, tomar atenção desses __ casos, esdarecen
do-os de forma que nada fique obscuro. São 
várias perguntas que devemos procurar fazer, 
sem prejuízo de clareza nas respostas, e que 
v. s~ não ãlongue demasiada e desnecessa
riamente o seu depoimento. Vamos à identifi
cação de V. S• em que ano, data e loca] V~ 
8' nasceu? --

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Eu nasci 
na cidade de Leopoldo Bulhões, no Estado 
de Goiás, em 4 de janeiro de 1941. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual 
a sua_ fonnação profiSSiÓnal?_ 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Sou en
genheiro civil, fofffiado pela Escola Politécnica 
da Universidade de São _Paulo. Tenho o títLÚo 
de Mestre em Ciência pela Universidade Fede
ral do Rio de Janeiro. Sou professor da Univer
sidade de Brasilia, na qual já fui Diretor da 
Faculdade de Tecnologia. 

O SR. RELATOR- (Mauro Borges) -Que 
atividade o serih"or exerceu e os empregos que 
ocupou, de certa forma já foi dito, tanto no 
setor público como na iniciativa privada, so
bretudo na inicfativa privada? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -A minha 
primeira missão foi Sempre ligada à universi-

dade. Eu fui, primeiro, professor da Univer
sidade Federal de Goiás, depois passer uma 
temporada na Universidade Federal çl.o Rio de __ _ 
Janeiro, quando passei pela Universidade de 
Brasília. Sempre exerci a função de professor 
llniversitário. No exercício do magistério, fui 
Otefe do Departamento, e em seguida Diretor 
da Faculdade de Tecnologia, na Universidade 
de Brasília. A partir de 1972, passei a tempo 
parcial, quando montei uma empresa, que era 
ligada ao setor de Engenharia Consultiva rro 
controle tecnológico de materiais, projetes e 
planejamento. Só vim a exercer cargos, ligado 
ao setor público, pela primeira vez, como Pre
sidente da Companhia de Habitação do Esta
do de Goiás, no ano de 1984, e, depois, exerci 
o cargo de se-cretário do Planejamento do Es
tado de Goiás. Posteriormente, saí da Secre
taria de Planejamento e passei a exercer a 
Secretaria Executiva do Cinab, onde fiquei até 
final de setembro, quando passei à Assessoria 
Especial do Ministro Funaro. Com a saída do 
Ministro Dílson Funaro, fui convidado pelo Go
vernador de Goiás para ocupar um cargo de 
Assessor Especial. Desloquei-me daquela fun
ção para ocupar uma Secretaria no GOverno 
do Distrito Federal, com início da gestão do 
atual Governador. Atualmente, sou Secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo do Distrito 
Federal. ~ 

O SR. RELATOR (MaurO Borges)"- V. S' 
já deteve ou detém uma parcela ou a tonali~ 
dade de títulos de propriedades de _empresa? 
V. S' tem ações de empresas? 

OSR.JOÃOBOSCORIBEJRO -A minha 
empresa referente à engenharia, todas as mi
nhas partlclpaçõ_es em empresas são pratica
mente pessoal, em que eu tenho,_com a minha 
esposa, o controle do capital. Mas são empre
sas ligadas à minha atividade profissional. Ini
cialmente, na área de engenharia e também 
agora na área da agropecuária. As duas em
presas são: Structura S/A - Construtora ele 
Engenharia e JBR Empreendimentos e Parti· 
cipações L TOA 

O SR. RELATOR "(Mauro Borges)- De que 
forma ocorreu a indicação de V. S' para Secre
tário Executivo no Conselho lnterrninisterial 
de Abastecimento? Como se processou a indi-
cação de v. s~? - -

O-SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO :.._ Eu era 
Secretário de Planejamento do Estado de 
Goiás; O Ministro Íris Rez~nde comunicou-me. 
que eu teria uma entrevista com o Mirllstro 

_Dílson Funaro, é que eu levasse o meu curricu
lum e me apresentasse para essa entrevista 
Eu mem apresentei ao Ministro Dílson Funaro 
-eu já o conhecia do ~NDES, quando tinha 
tido alguns _cantatas dentro da minha atividade 
de Secretário de Planejamento do Estado de 
Goiás - e nessa entrevista ele me indagou 
sobre as minhas atividades, sobre o_r:neu perfil 
profissional e sobre as minhas qualiflcaç.Ses 
de executivo e de coordenação e, ao final da 
entrevista, S. Ex~ me fez o conyite para ocupar 
a Secretaria Executiva do Cinab, que tinha sido 
cfiada recenterrlente. 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O con-
vite foi do MinisttQ Funaro? -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Ministro 
Funaro. O cantata para a ·entrevista foi feito 
pelo Ministro fris, Rezende mas o convite foi 
feito pelo Ministro Dílson_ Funaro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por 
quanto tempo V. 8' ocupou esse cargo? Datas 
de entrada e de safda. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEI!l.Q-A entrada 
foi no mês. de março de 1986 que coincidiu 
exatamente com o infdo do Plano Cruzado. 
Eu devo ter saido ao fina] de setembro, início 
de outubro. Talvez nos primeiros dias de outu
bro em que eu deixei a secretaria, quando 
se incorporou a Secretaria do Cinab com a 
Secretaria da SEAP, e aí passei a ser Assess_or 
Especial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais 
os motivos da sua saída da_ s~c:retaria Execu
tiva do ONAB? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO ~ O Pres;
dente do Conselho do Ministro DITson Funaro 
que é o árbitro dessa decisão. Mas a questão 
já vinha sendo colocada desd~ o infcio do 
funcionamento _do CINAB. Havia problemas 
Instituclonais não resolvidos. O CINAB era um 
conselho que estava se formando e tinha a 
necessidade de uma definição clara das fun~ 
ções dos órgãos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Entre 
a Seap e o Cinab? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -'- Não so
mente entre a Seap e o Cinab, sobre todos 
os _órgãos. Tanto que a primeira providência 
que tomamos foi de providenciar um diagnós~ 
tico do _sistema de abastecimento~ Procede~ 
mos Isso logo no início, e na segunda reunião 
do Conselho, apresentamo_s esse diagnóstico, 
que inclusive foi mutlo comentado pela lm~ 
prensa e em vários depoimentos, desta Co~ 
missão, têm sido citados. Aquele diagnóstico 
que detectou 48 órgãos no sistema de abasteM 
cimento foi feito por nós e apresentado na 
segunda reunião, quando questionamOs, a nfM 
vel do Ministério da FazenQÇI: e a, nível do GoM 
Vemo como um todo, a necessidade de uma 
definição institucional do sistema de abasteci
mento. Esta questão dePois foi ampliada e 
nós chegamos na primeira reunião de setem
bro, que foi a quinta do aoab, quando apre
sentamos definitivamente uma proposta de 
institucionalização do sistema de abasteci
mento e questionávamos todo o sistema. Isso 
faz parte, inclusive, de um relatório de todas 
essas propostas que entregamos à Comissão 
do Gabinete Civil, em que foi discutida aquela 
questão e nós questionamos fundamental
mente, a n(vel instituciorial, as funções que 
estavam a clarear.Inclusive, fizemos um plano 
de trabalho, definindo etapas para cada fase 
desse plano da necessidade de .instit,ydona~ 
lizar. Na realidade, o Cinab não tinha estrutura, 
usava a estrutura da Seap, que era uma estru~ 
tura também pequena e todos esses aspectos 
institucionais não resolvidos eram supridos 
pelo nosso relacionamento prOfissional e pes-

soai dos dois Secretários. Essa questão foi 
discutida váiias vezes com o Miriistro Dilson 
Funaro, e este sempre colocava a questão no 
sentido de que deveríamos tratar do planeja
mento, de gerar uma proposta mais consis
tente, que estava sendo criado o Gerad. que 
erã o -orupo- Executivo da Reforma Adminis
trativa, quando essa questão do abastecimen
to seria tratado. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Um 
esdarecime:nto.: e.s.sa sua proposta de reestru
turação dos· órgãos do abastecimênto foi apro
vada, ~~ou a se.r utilizada? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não. Ela 
ficou a nível de proposta. Na segunda reunião 
do Cmab, apresentamos um diagnóstico e 
questionamos a dificuldade do sistema, que 
tínhamos pessoas eficientes, órgãos eficien
tes, mas o ·s]stema não era eficaz. As coisas, 
até por falta de legislação, por fa1ta de defini
ção lógica ou superposição de atnbuições, etc. 
Na quinta reunião, quando apresentamos a 
proposta, a nível de Conselho, para os Srs. 
Ministros, que fez parte dessa reunião, que 
foi distribuída priori pâra o:S Ministros, aceita 
em tese da necessidade, e a decisão que 
se colocou era que, como estava criado um 
GrLipó ExecutiVo de Reforma Administrativa, 
da qua1 participavam vários Ministros, esta pro~ 
posta deveria ter sido discutida neste âmbito, 
até porque- ó decreto que criou este grupo 
definia, numa das atribuições desse grupo, 
montar um grup-o setorial, que tratasse de 
abastecimento. Nós, inclusive, já tínhamos 
manifestado isSo à coordenação desse grupo, 
que tinha sidO formado, darido nossa sugestão 
antes de apresentarmos essa proposta ao con
selho. O ministro então me colocou a questão 
da seguinte fOrma: "Olha, estamos vivendo 
uma conjuritura difícil e resolvi incorporar as 
duas Secretarias, mas gostaria que você per
manecesse na minha equipe como meu As
sessor Especial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quer 
dizer que a proposta não foi propriamente le
vada a cabo, não é? 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO - Não, até 
porque não houve tempo.Jsso foi apresentado 
na reunião de setembro e, na realidade, essa 
proposta, o próprio grupo que ia tratar da re~ 
forma adiministrativa não tev_e uma evolução 
cófno se esperava. Daí para a frente não tive 
conhecimento do andamento. 

a SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
durante esse peóodo de março a outubro, em 
que V. 8' esteve como Secretário Ex_ecutivo, 
seguiu as normas então existentes da legisla
ção em vigor ou uma autorização ministerial 
ou mesr .to Verbal foi estabelecida, certas libe
ralidades, no sentido de agilizar mais a má
quina? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO- É preciso 
ÇQlocar claramente como é- que funcionava. 
Acredito que isso precisa aqui ter um registro: 
essa Comissão qué procura a Ju~tiça foi, à 
época, mais transparente que houve neste 
PaíS, no que se refere à importação. Enquanto 

fiz a sugeStão, e jústiça- ·se faça· ao Ministro 
Dilson Funaro naquela fase tão diffcil, S. Ex
cancelava toda a sua agenda para abrir espaço 
para a reunião do conselho, que era uma reu
nião pesada, que durava até 6, 7 horas, na 
qual, a1ém da pàrticipação dos Ministros, dos 
dnco Ministros, com seus Assessores, ele 
mandava que convida_sse todos, os órgã9s par
ticipantes. Então, era uma reunião,_ além de 
reunião deliberativa, uma reunião executiva, 
em que se coordenava aç_ões naquela conjun
tura difícil. Eram convocados, sempre. para 
essa reunião, com direito à voz, à interferência, 
à contribuição, todos os órg_ãos participantes: 
Sunab, Portobrás, Cacex, CFP, Cabal, etc, to
dos os órgãos que tinham alguma ligação e, 
conforme o assunto, especificamente a ser 
tratado, convocavam-se órgãos específicos, 
mesmo que não fizessem parte especifica
mente do sistema. Recebemos apenas um de
creto. Em "decreto não tínhamos nem uma 
cadeira quando· recebemos o decreto do Mi
nistro. Tivemos todo o apoio sempre neces
sário, começamos a implantar o Conselho, 
criando as normas. Assumimos no dia 17 de 
março, tivemos a primeira reunião do Conse
lho. Os primeiros votOs foram gerados pela 
equipe que-concebeu o Plano Cruzado, que 
estava dentro da estratégia do Plano' Crüzado,e 
recebemos ·estes votos já elaboradOs, que fo
ram aprovados ad referendum do. Minis_tro e 
referendado na primeira reunião do Conselho. 
São aqueles votos básicos que deram justa
mente, a linha da estratégia da importação. 

A primeira coisa, o próprio decreto dizia que 
tínhamos que elabOrar üfn regimento. Come
çamos a traba1har e formamos uma comissão 
específica para elaborar o regimento do Con
selho, geramos uma proposta para isso que 
era, justamente, o que definiria ... 

.Q SR. RELATOR (MaUro BorgeS) --Fel 
feito o regulamento? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Foi. O 
regimento .f9i ãprovado, foi Q-erâdo e foi enca
minhado aOS órgãos que tinham necessidade 
de aprová-los. Foi submetido ao COnselho es-
se regimentO... - ----

Ó SR. RELATÓR (Mauro Borg"es)- V. _s, 
tem cópia deste regimento? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Tenho. 

O SR: RELATD"R (Mi:iúrõ Borges) - Gos
tariã _ql:le Y.,-S',fizess~ ~ en~rega à cpi. 

O SR. JOÃO BOSCQ RIBEIRO- Não sei 
se a ComisSão recebeu a docum~ntação refeM 
rente àquela Comis_s_ão do Gabinete Civil, 
quando tive a oportunidade de entregar um 
relatório. ESse relatório, eu fiz ao final da minha 
gestão porque precisava reunir a memória do 
que estava sendo feito, principalmente, em ter
mos de pl~mejamento, porque a rriinha função 
maior era de planejar e coordenar. Então, 
preocupei com a memória dessa questã_o. LoM 
go qUe saí, mãlldei, trriediatam~rite, aos Minis
tros participantes do Conselho, deixei com o 
meu substituto e encaminhei à Comls:São do 
Gabinete Civil esse relatório quando está. ·colo
cado todas essas propostas. 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Certo. 
Nós não recebemos essa documentação. Pe
diria a V. S• que nos deixasse __ um exemplar 
disso. 

O SR, JOÃO BOSCO RIBEIRO -Senador, 
o Sr. estava procurando saber como é que 
era feito. Estávamos gerando a forma, pelo 
regimento, pelas propostas, então, como é 
que suprime esse espaço? Os próprios votos 
diziam que a Secretaria Executiva, em_ articu
lação com a S_eap, tomará as providências 
para Implementar. Então, a forma mais ade~ 
quada que encontramos de relacionar com 
os órgãos, porque não tinha hierarquia com 
os órgãos, mas eu precisava dos órgãos. En
tão, resolvemos fazer as chamadas_ comissões 
e grupos de trabalho. Fizemos nove Comis
sões de Produtos. Essas Com!ssões foram for
madas por mim, produto a produto, Comis
sões que procuravam identificar quais os ór
gãos que eram mais participantes, dentro _da
quele produto, e pedir a indicação de um pro
fiSSional da área_ que_ era justamente para me 
assessorar tecnicamente, como também a 
Seap, ·nessas questões. As nove Comissões 
do produto foram formadas: Comissão do Ar
roz, do Feijão, do Milho, da Carne, da Soja, 
do Hortigranjeiro, da Ração, do Leite, do Algo
dão. Essas Comissões foram, também, insta
ladas e foram designados os elementos que 
davam apoio a questões mais ou menoS tê(: ni
cas. Também em termos de geração de plane
jamento, entendemos que era necessário _al
guns grupos de trabalho sobre assuntos espe
cíficos. EntãO propusemos, e chegamos a im
plantar vários deles, como o grupo de armaze
nagem, o grupo de informática e informações, 
o grupo de transporte e o grupo de legislação. 
E ainda propúnhamos: o de comercialização 
de produtos e o grupo de importação de pro
dutos. Enfim, chegamos a fazer duas Comis
sões Especiais, isso-sempre-discutindo com 
o Presidente do Conselho, Ministro Dílson Fu
naro, que nos dava a orientação e o sinal verde. 
Por exemplo, quando, em agosto, começa
mos a sentir certas denúncias da [rnprensa 
em certas questões referentes à importação, 
formamos uma Comissão Especial - con
sultei o Sr. Ministro e por ordem dele- que 
no prazo de 30 dias correu todos os portos, 
levantou as questões, levantou problemas, re
solveu problemas que estavam emperrando 
a liberação do produto, tanto que ao final do 
relatório dessa COinissão, que era formada 
pela Procuradoria da Fazenda, pela Receita 
Federal, pela Seap, pelo Cinab, pelo Ministério 
dos Transportes, sentimos a necessidade de 
termos um organismo permanente, junto ao 
Cinab, para acompanhar denúncias de even
tuais irregularidades. Ai. por ordem do Sr. Mi
nistro, transformamos essa Comissão em Per
manente, com a Presidência de um Procu
rador da Fazenda, e esta Comissão, quando 
eu saf, havia apresentado o _seu relatório e 
tinha se tomado permanente justamente para 
acompanhar os problemas. Também monta
pação de vários órgãos do T escuro, do Banco_ 
do Brasil. da CFP etC., par"ã ti'ãtáfdos proble
mas dos estoques, de acompanhamento dos 
estoques. Uma forma que encontramos de 

Sü:prtr esse problema institucional foi fazer es
sas ComiSsões para acompanhar a conjun
tura, e os grupos de trabalho para fazer pro
postas em termos de planejamento que deve
riamos seguir. As decisões _eram tomadas 
eventualmente ad referendum do Conselho, 
pelo Presidente do Conselho, aprovando o vo
to, algumas decisões operacionais, tomadas 
na execução sempre- junto éom a Seap. Na 
re:aliQade. por um acordo com o Ministro, eu 

-não tinha - a Seap e o Cmab tinham uma 
delegação conjunta de tocar o abastecimento, 
embora a rninh~tárea e_ra mais formal em rela
ção ao problema especificamente do Conse
lho, e da Seap, em terrrios operativos, nós, 
com o andamento e com a ligação com o 
Ministro que foi se aprofundando, nos transfor
mamos também em seu Assessor, em termos 
de analiSar a conjuntura e tomar decisões. En
tão, Sempre-as decisões eram tomadas em 
conjunto. Mas sempre havia na reunião do 
Conselho - que er_a formada com esse uni
verso já descrito de Ministros, mais os órgãos 
participantes e os convidados necessários 
Corlfói'rilé o assunto - um item inicia] que 
se chamava análise da conjuntura - se soli
citar as atas como as pastas das reuniões, 
que eram- encaminhadas antes, todos os mi
nistros e órgãos, aqueles órgãos mais direta
mente envoMdos, rece)Jiam antes da reunião 
uma pasta com as notas técnfcas e com a 
análise da conjuntura, que era gerada, princi
palmente, pela Seap. Então nessa análise da 
conjuntura, produto a produto, fazia-se uma 
exposição e se analisava essas questões. Havia 
ta_m_bém sempre uma nota técnica para refe
re_n_dar possíveis decisões que tinham sido to
madas e os votos evêOtualmente que deviam 
s_er_ di_scutidos ou votos que deveriam ser refe
rendados. Basicamente eram três itens: aná
lise da conjuntura, e naquela análise da con
juntura, tomam-se decisões, davam-se ordens 
aos órgãos para que fizessem desta ou daque
la forma, como também dava-se conhecimen
to aos outros paitldpantes do Conselho de 
DeciSões, que tinham sido tomadas. 

Então, era essa a mecânica, até porque o 
prazo do Conselho, funcionando como Plená
ria, na minha época, foi bastante curto, tive
mos cerca de cinco reUniões, em tomo de 
6 meses, mas, foi um forum que permitiu um 
debate bastante aprofundado, e essas propos
tas foram encaminhadas ao Conselho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Parece 
que ficou perfeitamente daro o motivo, assim, 
fmal do seu afastamento da Secretaria Exe
cutiva. 

O SR. JOÃO !lOSCO RIBEIRO- O mqtivo, 
na última reunião, eu tinha colocado bastante 
claro e está, tarilbém, aqui, a npssa proposta 
dessa- estrUtura em que nós, até a imprensa, 
nós fiZemos até um organograma mostrando 
_os órgãos e a lmf:Jrensa até criticou - iSso 
filtrou - a múmia do abastecimento. Até há 
um desenho assim, mostrando os órgãos rela
cionados_ e esse _organograma tinha essa for
ma. Então, naquele momento, eu coloquei 
muito claro de que tinha que se tomar uma 

. decisão, não a nível só do Ministério da Fazen~ 

da, mas no Ministério da Fazenda era o âmbito 
do Ministro, e temos uma definição clara de 
funções, porque estávamos superando aquilo 
através do relacionamento. Essa foi uma ques
tão que eu deixei, ihdusive, isso foi colocado 
em reunião de conselho. O Ministro, quando 
resolveu incorporar a sua Secretaria, transfor
mar a Secretaria, a Seap, em secretaria Execu
tiva do Conselho, foi uma decisão política que 
ele tomou e ele me comunicou que ia fazer 
a IncOrporação, no sentido de agilizar e de 
dar seguimento, de início daquele processo 
que tinha sido proposto na última reunião. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Pratica
mente, anulou o Cinab, não? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não. Pos
teriormente, o anab, sob o ponto de vista 
de Conselho, o Plenário, não se reuniu- mais. 
Mas, aí, eu já não_ estava mais, diret.ãmerite 
ligado à situação. Na realidade, as quéstões 
do Cinab foram debatidas, e _como as crises 
do abastecimento eram muito graves, as reu-
niões plenárias do Conselho eram muito deba
tidas,_eram o forum_que tomava as decisões. 
Posteriormente, as reuniõeS, talVez o· assunto 
já tivesse tomadO uma outra dimensão que -
nãO precisaVa daquela intensidade que se ti
nha. Mas, isSO foge da minha alçada. -

OSR. RElATOR (Mauro Borges) -A quali
dade de Cinab e Seap nãO criou rienhuma 
dificuldade, nenhum embaraço, haveria pleno 
entendimento, plena concordância na ação do 
Cinab e do Seap? 

O SR. JOÂO BOSCO RIBEIRO - As con
cordâncias s~mpre foram resultado de bom 
senso. Logicamente, havia posições. A minha 
função era de executor de decisões do Conse-
lho, que não me cabia questionar. Por exem
plo, tinha determinados órgãos, há sempre 
um conflito clássico entre produção e consu
mo. O Ministério da Fo:u:enda tem a-visão do 
consumidor e, naquele momento do congela
mento, a visão _do consumidor er'a müito forte 
e, rtOttnalmente, a da produção é outra. E 
cabe ao sistema de abaste~lmento conciliar 
isso. Mas, a mim, não cabia questionar deci
sões do Conselho, cabia na execução de agili
zar as funções. Então, os ói"gãos ligados ao 
setor de produção, muitas vezes, questiona
vam a implementação de determinadas medi
das mas, aquelas medidas eram decisões to
rnadas à nível de estratégia por um Conselho 
Maior. E, a minha função era de fazer execu
tá-las. Nessa execução, a solução era sempre 
de consenso com a Seap. Logicamente que 
nós tínhamos de superar uma série de ques
tões administrativas. Os próprios técnicos, que 
trabalhavam conosco e que trabalhavam com 
a Seap, tinham questões a quem eu reporto 
quem era o meu chefe, era uma questão que 
realmente não estava resolvida. Mas, em ne
nhwn momento, houve um problema maior 
de relacionamento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não 
houve nenhum problema de rela.donamento, 
não digo pessoal, mas funcional com o José 
Carlos Braga? 
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O SR. JOÃO BOSC:O RIB!;:IRQ-.., O relacio
namento sempre foi pessoa], muito correto, 
respeitoso, e tratávamos sempre daquelas 
questões. Quando havia uma questão maio!;', 
nós a submetíamos ao Ministro e ele dava 
diretrlzes no sentido de incrementar. 

O _SR RE_LATOR (Mauro Borges)- De cer
ta forma, V. S• era mais ligado no setor da 
agricultura, do Ministério _dª_ bgrlcultura, e o 
José Carlos Braga, do Seap, mais ligado ao 
Ministro da fazenda,_houve sempre uma per
feita sintonia? 

O SR. JOÃO BOSCO RIB<JRO - Nesse 
aspecto é preciso esclare<:er bem. Eu, quando -
assumi a funç:ão, me imbuí, porque eu era 
um proftssional, hierarQuicamente o meu che· 
fe era o Min_istro da Fa,zenda, sempre me re
portei a ele e coloquei isso muito dare, em 
todas as questões, porque eu não poderia de
fender esta questão ou aquela outra, eu tinha 
que defender a agilização das medidas que 
estavam no Conselho, e este foi o meu comw 
portamento, sempre este,_de agilizar a imp\ew 
mentação de medidas emanadas do Consew · 
lho. Desta forma, naquele momento, eu não 
me interpretava como representante da Agri~ 
cultura, no Ministério, eu me imbuí que era 
um Assessor do Ministro da Fazenda e tinha 
uma delegação func.ion.~ para implementar 
medidas aprovadas pelo Conselho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quan
do da sua nomeação para o Gnab em que 
pé estavam os estudos sobre o mercado de 
carne bovina. Havia algum entendimento a 
respeito de fazer alguma importação da carne? 
Quando V. s~ entrou, como é que estava o 
problema? ·· ---

0 SR. JOÃO BOSCO Rl6l'JRQ-:- É preciSo 
entender que o Plan_o -~~do foi estabelecido 
e teve toda uma. estratégia, que foi montada 
para o Plano Cruzado. No bojo daqueles atas 
que implementaram o Plano Cruzado exis~ 
tiam, foram gerados os primeiros votos do 
Conselho, .esses primeiros votos, que foram 
assinados, no início de março, pelo Ministr.o 
Funaro, ad referendum, foram aprovados na 
primeira reunião do Conselho, Então, referen
te especificamente à carne já havia um voto 
que definia essa estratégia para _{! __ carne, indu~ 
sive o problema da, . ...impartação. Isso era uma 
avaJiação que, naquele momento, se colocou 
em relação à carne. O próprio voto faZ algu~ 
mas justificativas êm relação a essa questão. 
Nessa questão, quando se disçutiu a aprova
ção desses votos, em relaçãp _à carne, o Minis
tro da Agricultura pediu que se adiasse··a im
portação, que se tornaSSe a.s providêndas para 
criar um estoque dentro do mercado interno. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Adeci
são da impOrtação já foi durante a sua perma
nência ou anterior a ela? 

O SR. JOÃO BOSCO RISEIRO- Foi den
tro da .estratégia do Plano Cruzado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
a decisão? 

O SR. JOÃO OOSCO R]B<JRO ,- Fof na. 
primeira reunião do Conselho, que aprovou 

o primeiro v~to, os votos dos diferentes produ· 
tos, inclusive o da carne. Só qUe esse proble· 
ma específico da carne ficou em suspenso 
por solicitaçãp do Ministro, inclusive houve crí
ticas ao próprio Conselho, que atrasou eSsa 
iffiportaçãc:i, e ela já chegou numa fase .em 
que a crise do abastecimento de carne já esta· 
va multo acirrada. 

_ . O SR.~ RELATOR· (Mauro Borg~s) - Muito 
bem. Houve, durante o Plano Cruzado, uffia 
estimativa de excitamento do consumo de 

-pro-dutos novos, entre eles a carne, da ordem 
de 50%.? Quer dizer, houve uma visão clara 

"de que havia um excitamento do mercado, 
urpa subida de preços? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, o Plano Cruzãdo propiciou um aumento 
da re:nda. Havia projeÇões, mas elas muitas 
vezes.foram superadas pelo mercado. Haven~ 
d.o um aumento d~ renda e não havendo estí~ 
mula para a poupança, esse awnento d!:! ren
~ _convergiu para o c:o~umo de alimentos, 
e a carne foi possivelmêrite o ponto mais cri
fico: 

Há uma _análise que mostra essa questão. 
Na Pirâmidi de Sàíários, quem ganha acima 
de. trinta .salários mínim9s já est~ abastecido. 
Em qua1quer situação, ele já tem ã sua ração. 
EnJ.ão, qutmdo há qualc)uer aUmento de renda 
na b~se da_ pirâmide, ele é todo consumido 
em alimento. 

No Plano Cruzado, ocorreu que mesmo.es~ 
sa faixa de renda acima de trinta salários rnJni
moS·ps[cologicamente foi levada a estocar aÜ
mentos. Como tinha recursos~ ela. começo1.,1. 
iildi..isive a ·disputar produtos c:om a própria 
classe pobie, ·que, naquele momento, teve 
uma condição melhor de 5:e alimentar. 

Então, para cada PrOduto, particularmente 
par~ a carne, havia pr~Jeções. Historicamente, 
via~se que estava caindo o consumo percapittt 
de carne; houve uma recu);er.:ição desse cOn
Sumo de c::ame, e ij crise !;ie adrroll. 

O SR. RElATOR (M.aur_o Borges) - Os .seM 
nhores .achavam que só a importação reso)K 
veria esse problema? Não fizeram um acomK 
panhamento do desenvolvimento da oferta no 
mercado interno? Ou cu.idaram exclusivamen~ 
te de resolver o assunto através da imporK 
tação? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Fizeram
se todas as te.niaJivas Qentro do mercado inter
no, inclusive três licitações, convocando o 
mercado interno para vender carne para o es
tOque do Governo. 

Na rea1idade, o Plano Cruzado foi e.stabe
lecido dentro de uma estratégia fechada. Isto 
porque até .o seu razoável sucesso na primeira 
etapa se deveu justamente ao sigilo cçm que 
se implantou. 

Realmente, o estoque regulador de carne 
do GovernO era f!lUita pequeno. Dessa forma, 
fazKse inicialmente a tentativa de se realizar 
essas licitações, para se obter a carne no mer~ 
c.ado interno. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houv.e 
Sucesso?, -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não teve 
sucesso, até porque já havia uma especulação 
no setor .. A c.a.rne passou a ser um ativo, e 
isto dificultou. Muitos passaram a investir na 
carne c:am·d um ativo n:.a.k e não _como um 
alimento. E, assim, não houve SlJcess_a_.nas. 
cOmpras Com que o QoVeinO tentou, por três 
vezes e com diferentes faixas de preçOs, fãzer 
o estoque. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Pediria 
ao Assessor para me esclarecer detalhes sobre 
esse ponto. ,. 

O SR. ASSESSOR - Informo à Mesa que, 
no primeiro conjunto de votos sobre o qual 
o DePoente fez menção, existem_ dois sobre 
carne:. Existe o Voto n"' 1, que é de 7 de março 
de 1986, que não trata dã importação de carne 
pelo Governo. Ele trata, primeiro, da licitação 
de 150 mil toneladas no mercado interno e 
admite às empresas· privadas importarem, em 
regtrne de drawbac~. até 106 mil toneladas. 

A definição da importação Governo a GO
verno já é o Voto n? 7, do dia. 2 de maio, 
quando, diante do frac~sso da liçita_ção inter
na, se fala na importaçãO de 250 mil toneladas 
Governo a Governo. , -· 

Há uma diferença de dois meses em relação 
aCf primeirO Voto. Q priri1elro· não tratava, o 
segundo sim. [jaí o sentido daquela pergunta 
que foi feita sobre a participação do Depoente 
nas negõclações para compra da c:arne no 
mercado extemo. ·que só foram trazidas ao 
conhecimento do Conselho na· día 2 de mato. 

Então, à Suposição é de que, se em -2 de 
maio é levado ao conhecimento, supostamen
te dui-a"nte "áOrif houve algum tipo de prepaR 
ração para essa ação que ia ser desencadeáda 
a partir desta data. Esse é o esclarecimento 
para ficar bem claro, nas questões da dat&, 
em relação ao momento .. em que o depoente 
assumiu a Se.cretaria ~c.utiva. 

O SR. JOÃO BOSCO RIB<JRO -0 esclare
dmento ê q seguinte: é qUe justamente nessas 
discussões iniciais, "realmente, tenho que recaR 
pitular os votos; foi justamente nessa discus~ 
são com o Ministério da Agricultura que se 
tomou a decis~o de prímefro: ·a discussãO da 
importaçi:io aconteceu na.reuniao, mas se to~ 
mau a: decisão logo em março; e devido a 
posição da Ministério da Agricultura de tentar 
primeiro fazer o estoque, para ver que n'avel 
nós teriamos um estoque interno. Eritão, por 
isso é que existe essa defasagem da imple
mentação. Logicamente, o sentido da impor~ 
tação se consolidou devido, principalmente, 
o não sucesso de fazer o estçque interna. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Certo. 
Acha que n"ãO tinha Outra saída e valeu a pena 
executar essa importação maciça? Nã.o tinha 
outra saída e a decisão de importar foi a mais 
ceita e satisfez as necessidades? 

O SR. JOÃO BOSCO RIB<JRO - Na reali
dade, a importação é complementar. Não se 
tem condição de. alimentar o P_ais -:- até na~ 
quela conjuntura ela teve. um aspecto de.roo_s.~ 
trar uma ação do Governo em relação a cor
rigir determfnados problemas em diferentes 
pi"odutos. Naquele momento não tinha outra 
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alternativa e o Governo brasileiro conseguiu 
ter certas condições de mercado internacional 
e houve essa possibilidade de fazer essas im
portações que em outras éPocas talvez não 
existissem. 

Realmente, a decisão da importação foi 
uma dedsão maior mas, na minha avaliação, 
foi uma decisão correta porque não havia ou
tra alternativa. Foi um paliativo porque só pe
los volumes que foram importados, analisan
do os volumes de consumo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais 
os fatores que contnbuírarn para designação 
da Interbrás para, em nome _do GOverno brasi
leiro realizar essa importação? Por que se de
ddiu? 

O SR. JOÃO BOSCO l<IBEIRO - Eu já 
encontrei lsso·como-uma tradição dentro do 
Governo. É uma einPiesa estatal e ela sempre 
foi a delegada do Governo para· a· mercado 
internacional. Ela sempre fez esse trabalho pa
raoGovemo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S•, 
naturalmente, sabe que a lnterbrás foi feita 
e _operou mais no sentido de exportar os nos
sos subprodutos da destilação de petróleo, 
muito mais para exportar do que para impor
tar. Por incrível que pareça, é estranho que 
as grandes importações maciças de óleo do 
Oriente Médio, se faz através de um Departa
mento e não de uma S/ A ou de Uma autarquia, 
e sim de Departamento da Petrobrás. Quer -
dizer que, realmente, a lnterbrás não é uma 
empresa qualificada. Não_ teria outra como a 
Cabal, mais qualificadas para importar alimen
tos? 

O SR. JOÃU BOSCORTB~O'- É preciso 
entender, Senador, como é qUe era-a SiStemá
tica. Tem o problema do mercado interna
cional que tem uma especificidade. V. Ex' tem 
razão: o Brasil não é um tradicional importador 
de aUm~ntos. Ele tem a sua estrutura prepa
rada para a exportação. Tanto que, numa das 
reuniões do Conselho, o próprio Ministro dos 
Transportes_ entrou com uma proposta exigin
do recursos, pedindo recursos para se ade
quar o sistema de abastecimento, para ade
quaras portos para reverter. O porto, às vezes, 
não tem duas mãos, e nós não tínhamos con
dições de operar mesmo que tomássemos 
decisões se a crise acirrasse, de operar maior 
quantidade de importação, porque os portos 
tinham grande capacidade_de exportação mas 
não de importação. Isso, inclusive, está regis
trado em uma das propostas que foi aprovada 
pelo conselho, para liberar recursos, os órgãos 
competentes, para adequar os portos. 

A empresa estatal ligada ao mercado exte
rior que se dispunha - e eu entendo que 
a lnterbrás teve que fazer um esforço para 
se adaptar e a conjuntura pressionaVa violenta
mente, mas não tinha outra alternativa, porque 
a Cabal, especificamente, era uma empresa 
que estava dentro do sistema interno. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -E a 
CFP? ~~- ~ 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO -A CfP, 
também, é uma empresa dentro do sistema ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
tinha feito importação antes? 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - Preci
sa-se entendei' que- o slstem foi feito, foram 
várias as forams de se fazer, a CFP, inclusive 
com a participação do Cinab, da Seap, fez 
uma ~citação internacional para importar de
terminados produtos, mas, no caso da carne 
especificamen~, a CFP trata de grãos, é outra 
questão importante que nós temos é que, às 
vezes, temos diferentes órgãos cada um tra
tando de um produto diferente e, às vezes, 
complica esta situação. Por exemplo: arroz em 
cãsca a CFP trata, arroz beneficiado a Cabal 
tratava, então, às vezes, tinha problemas e era 
uma das questões que estava, justamente, 
dentro desta nossa proposta, em que a neces
sidade de se defmir claram~nte o sistema, para 
quem faz o quê. 

~ ~ O SR RELATOR (Mau~'º Borges) -Certo. 
Muito bem. _É correto do ponto de vista de 
interesse público e do ponto de vista estrita
mente mercadológico, atribuir a uma única 
empresa, cotas t5o _expressivas na importação~ 
como a que recebeu a lnterbrás, a concen
tração em cima dela foi de um volume exces
sivo ... 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - No meu 
modo de entender, ela como é urna empresa 
estatal, passou a ser uma delegada do Go
verno. 

OSR.RELATOR(MauroBorges)-OPresi
dente da lnterbrás, ainda hà poucO tempo de
pois aqui, diz mesmo da total despreparação 
da empresa para fazer isso, mas que eles; en
fim, tiveram que dar conta do recado devido 
a pressão do próprio Governo, para que ela 
fosse .. L 

A lnterbrás não está mencionada no decreto 
da criaçaO do Gnab, das- tfnTias cr.edendadas, 
o qual defendia o sistema público para impor
taçáQ do ®a~~cjmento. Depois de escolhida 
para realizar importações, a empresa em ques
tão solicitou ao conselho alguma vez delibe
ração de _considerar homologada para impor
tação ou era dispensada esta medida? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não. Pre
dsa-se en~nder que o decreto fala de alguns 
órgãos que deviam se coordenar, mas logica
mente, aqueles órgãos não se esgotavam, tan
to que na 2f reunião do Conselho, eu detectei 
48 órgãos e coloquei ao Conselho que aquela 
listagem que foi feita em um decreto que, in
clusive, eu não t!ve participação, eu fui convi
dado já com ·o decreto pronto, então, teclas 
os órgãos-que tivessem- alguma ligação não 
poderiam ser citados tota1mente no decreto, 
senão nós teríamos que citar quase que o 
organograma do governo. Mas há atas do_ 
Conselho definindo e a lnterbrás corno já tinha 
uma tradição de importétr para o Governo, ela 
já tinha feito uma importação em 85 e nos 
anos anteriores, sei que havia essa tradição 
êstataJ de- iiTiPortar eventualmente, mas há ata 
do conselho, inclusive, definindo os agentes, 

que defina as taxas -de remuneraÇão dos pró
prios agentes em que a lnterbras está incluída. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A Ban
trade, posteriormente, entrou também no se
ter de importações. Porque ela teve que ser 
homologada pelo voto? 

O SR. JOÃO BOSC:O RIBEIRO - ESsa jâ 
foi posterior à minha saída. Bantrade tinha 
entrado em cantata comigo e com a Seap, 
numa solicitação que ela tivesse um tratamen
to semelhante à lnterbrás, porque ela se julga
va, também, uma estata1, porque ela é ligada 
ao Banco Meridional do Sul que era uma enti
dade estatal. Essa era uma argumentação que 
me levou àquela época, mas a decisão e o 
encaminhamento ao Conselho foi posterior 
a minha saida. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais 
foram ~parâmetros estabelecidos para atua
ção da lnterbrás quanto á designação dessa 
empresa? Quais os limites de atuàção que 
foram estabelecidas para ela agir? 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - A lnter
brás tinha uma delegação de executar, na área 
exterior, as compras que fossem solicitadas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas 
já temOs depoif!iento apresentados nesta CPI 
de que houve um certo cerceamento da ação 
da lnterbrás, designando a empresa que ela 
deveria procurar e preços que deviria fixar, 
quer dizer, houve um ·certo comandamento 
na ação da lnterbrás que tirou um pouco da 
sua liberdade de açáo. 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - Na rea6-
dade, havia um certo acompanhamento e a 
lnterbrás sempre reportava ao Onab e ao Seap 
e levávamos sempre ao COnselho, na análise 
da conjuntura, fuda a situação. Mas _ela.
até porque não tínhamos nenhuma estrutura 
de mercado exterior - tinha uma delegação 
para executar, logicamente ela se submetia 
e fazia as comunicações pertinentes. 

- O "SR. RELATOR (Mauro Borges) --Mas 
eles depuserãm aquídizendo que houve deter
minação de utilizar determinada firma corno 
a Sogeviande. O preço também foi estabe--
lecido pelo Seap - Cinab. -

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - É bom 
que se esclareça essa questão. Essa questão 
foi profundamente discutida e tomou-se uma 
decisão que se encerra no seguinte: deu-se 
a delegação, captou-se a Interbrás pela Seap, 
pela Cinab para se preparar para importação 
de carne no caso. A [nterbrás nos trouxe ao 
Secretário da Seap e Cinab uma posição que 
ela tinha encontrado e que a melhor solução 
era fazer atra~és de uma única operadora. Ela 
justificava que a entrada no Mercado Comum 
Europeu tinha que ser feita através de uma 
ciper8dora credenciada do mercado. 

O SR._RELATOR (Mauro ·aarges) :..... Essa 
escolha foi ela que fez? 

~ O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Ela que 
fez. 
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O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Foi 
ela quem escolheu a Sogeviande? 

O SR. JOÃO BOSÇO !'IB.EJRO- Não, dei
xe-me esclarecer. Ela trouxe a sugestão de 
uma única empresa._ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-ASoco
par. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Exato. 
Levamos esse assunto ao Sr. Ministro, Pr"esi
dente do Cons-elho. e' ele fqi peremptório, não 
admitindo exclusMdade._ Os argumentos da 
lnterbrás era o de_gue precisávamos de agm~ · 
dade, a preméncia com que precisávamos da 
carne era muito grande e_ terí!}mos que ter 
uma decisão. O Ministro definiu_ que a lnter
brás, ela que é responsável pelo mercadO exte
rior, escoU)e&se pelo menos três empresas, 
porque ele achava que a exclusividade ficava 
muito vulnerável, apesar da justificativa que 
eles tinham passado nessa questão. Transmi
timos à lnterbrás_ que não se poderia dar ~clu
sividade, que encontrasse uma s.olução e que 
a sugestão era que encont(élsse pelo menos 
três empresas para operar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pois 
é, inicialmente foi a Soc:opar. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Exat.a
mente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Depois 
apareceu a Sogeviandes. A escolha da So_ge
víandes foi por determinação ... 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não hou
ve determinação. O que precisa ficar bem cla
ro é que a Sogeviandes tinha entrado em con
tato com o Ministro da Fazenda, cantata com 
o Cinab, tinha levado e_o_Ministro tinha dito 
o seguinte: Nós não temos estnJtlJ.r~ de análise 
de empresa internacional. Essa empresa, que 
é ligada a um grande grupo que opera no 
Brasil, está dizendo que consegue a quota, 
que consegue uma contrapartida de uma ex
portação, então, mande a Jntebrás analisar. 
Em momento algum, nem de nossa parte e 
nem de outra parte, acredito que houve uma 
determinação. A lnterbrás é quem tinha condi~ 
çôes de a_naUsar. Det:Jois ela passou a informa
ção de que havia se formado o consórciq das 
duas empresas. --

0 SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
a informação é negada por eles. Eles diz.em 
que a Sogeviandes apareceu, realmente, de 
forma surpreendente nas negociações e.omo 
uma imposição do Siap e Cinab. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não, não 
foi uma colocação de uma empresa que tinha 
se apresentado, inclusive, ao Sr. Ministro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi 
feito um consórcio, 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Um con
sórcio. Mas isso foi a participação da rormãÇão 
desse consórcio na parte operacional do con
trato. Isso foi um problema operaciona_l da 
medida. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Porque, 
entãO~ riãO ficou _a SoCopar vendedora e a So
geviaii.des também? Por que teve que faZer 
um consórcio que as tornou uma praticamen~ 
te? Quer dizer, essa idéia de transparência n·ão 
funcionou porque ela virou uffia sO, e não 
foram três, acabou ficando somente duas. 

. O SR. JOÃO BOScO RIBEJRO - Exat.a
mente. Inclusive a lnterbrás insistia que se l,a 
Comunidade Económica Européia não hou~ 
vesse uma unidade de tratam~nto tinha que 
se conseguir lá uma lei específica para a expor
taç:ao para o Brasil. Tinha que se conseguir, 
também, a concessão da cota Hilton que era 
uma- reivíndicaç:ão internacional do Brasil há 
muitos anos e. t:jnha _que se conseguir uma 
agilidade para embarcar. A lnterbrás sempre 
defendeu, sob a óptica do mercado interna
danai, a unidade. 

.AJ, colocamos de novo ao Presidente do 
Conselho dizendo que a Interbrás tinha conse
guido urna solução conciliatória; -é\o invés de 
c::olocar três empresas_, colocar duas empresas 
formando um consórcio. inclusive, na reunião 
seguínte do COnselho foi comunicada essa 
decisão. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)--:- Entre
tanto, a afirmativa aqui, nos depoimentos exis
tentes, é que a Sogeviandes entrou por indica
ção da_ Secretaria _Executiva do Siap/Cinab. 
Não foi escolha deles. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- A análise, 
Senador, é a seguinte: a empresa já tinha Se 
apresentado ao Ministério da Fafenda e a em
presa foi pãssada para que .eles fizessem a 
análise da condição. Não houve, em nenhum 
momento, ·determinação,-
--A análise que foi feita, inclusive foi discutido 

com o Ministro, é que a lnterbrás analisasse 
essa ·qut::!Stã:o -da empreSa para entrar. Mas não 
houve, em nenhum momento, a determina
ção que se colocasse a ~rTipi'es~i até_ porque 
a responsabilidade do contrato era com a !rter-
brn~ -

0 SR RELATOR (Mauro BorgeS) - Veja 
bem: a lnterbrâs defendia, realmente, que era 
melhor para eles e para a própria operação 
uma operadora só, a Socopar. Entretanto, a 
vinda da Sogevia_ndes não partiu deles. Eles 
defendiam_ a posição de uma só. Quer .dizer, 
á vinda da Sogeviandes e a organização. de 
Um "Cons6rcio foi unia impostção_so_bre ~~ in
tenções da lnterbr~s. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEJRO -Mas isso 
foi dentro de uma detenninação superior que 
não admitia exdusMdade. Na realidade - a 
·exclusiviclade -segundo o ponto de vista do 
Presidente do Conselho, ele não aceitou essa 
condição e nós repassamos essa orientaçàO. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -E por 
l:ft.1e nas outras firmas, inclusive algumas que 
tinham feito ofertas para venderem carne no 
Brasil, teve que se"t especificamente a Soge
viandes? Não apareceu é;:~Lquem foi _o autor 
da escolha da Sogeviandes. Como a_ Soge
·viandeS e"ntrõu no negócio, não ficou claro. 

O SR. JOÃO BOSCQ RIBEIRO- Senaàór, 
é o ·seguinte: a lnterbrás sempre insistia na 
necessidade dessa operação ser uma só para 
ter uma uni~de d~ negocias:ães, 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Eles 
d~fenderam as razõ.es. 

O SR . .!OÃO BOSCO RIBElRO - t essas 
razões foram levadas ao Ministro e1 aí, o Minis
tro coJocou essa questão. 
. Esta empresa se apresentou ao MiniStério 

dentro de um contexto maior das negodaçõe~ 
com o Brasil. Havia interesses de exportação 
de produtos brasileiros e possibilidades de ob_
tenção da Cota Hilton.. Isso é que o Sr. Ministro 
nos passou. 

· Eritão, essa questão de aprovar empresa 
ou não, não foi de nossa responsabilidade. 
A interbrás fez a análise e, poste dormente,_ a 
lnterbrás mesrno colocou que foi uma solução 
mais sensata porque a operação acabou sen
do perfeita, o -grupo era forte, o que deu_ rn:ars 
tranqüiJidade ... 

OSR.REl.ATOR(MauroBorges)-ASoco~ 
pa já era forte, não Precisâria da Sógeviandes. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBJ;:)RO - Essa 
qUestão foi uma-decisão _superior, Senadof~ 
e de uma estratégia ... 

O SR RElATOR .(Mauro Borges)- Supe-
rior de quem? · 

O SR. JOÃO BOSC:O RIBEIRO -Superior 
de não colocar uma única fiima:. Do Presidente 
do Conselho, que não aceitava uma única fir~ 
ma. 

O SR. RELATOR (MaurO' BOrges) - País 
é, m-as acabou entrando a $Õgeviandes e nao 
mais uma terceira, como era a intenção do 
Ministro. 

. O SR JOÃO BOSCO RIBI;;J!lO - Esse foi 
o argumento que nós voltamos ao Minlstro 
e, devido à a,gilidade da questão, ele disse: 
"En~o. na próxima licitação - isso foi bem 
claro_- tem que se coloc~ c_:;omo se fez_na 
outra licitação que a [nterbrás participou, am
pli8ndo-Se mais o-leqUe" de participação". 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
V. 5' sabe que o preço da Socapa era de 600 
dólares a tonelada. ~. com_ a_ entrada da Sçge
viandes, acarretou um acrés<::imo -de 3!fdOia: 
res por tonelada. -

O SR. JOÃO BOSÇO RIBEJRO--,- Não, isso 
também "rião -é verda~de. . 

_ Na realidade, a questão de preços foi feita 
uma referência. Nós, SEAP e Cinab, em dis
cussão a níYel operacional, demos um preço 
de ref~rência que queríamos comprar, mas 
nunca tivemos. uma proposta firme de 600 
dólares. A lnte:r~~ás _ntmca apf~~entoü essa ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
a negociação toda foi feita à base de 60p dó
lares. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Fomos 
nós, a nível do Miriistério da F.Uend.?l. que CoTO
camas essa referência, p·orqU.e eia uma estra
tégia de negociação. Foi definido, junto com 
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a SEAP e o Sr. Ministro, que nós teriamQs 
que começar numa referência bem baixa, pdr
que tínhamos também que negociar com os 
americanos e tínhamos que puxar por urha 
posição que desse um preço de referên1=ia 
para a pesquisa de mercado. Mas nós nUJ)ta 
tivemos uma proposta firme de_ 600 dólar~s. 

- -- i 
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 

o fato é que a Sogeviandes, entrando no n~ó
cio, forçou a elevação para 635 dólares. / 

O SR. JOÃO 80SC0 RIBEIRO :___Mas! não 
teve, Senador, proposta anterior de 600 dóla
res. Foi uma referência que fcii dada para ,Ínkio 
de negociação. Isso está muito dare. ; 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) _;Asco
municações _deles, segundo os depoimentos 
aqui, eram de que o negócio estava pratica-
mente fechado a 600 dólares. · ,1 -

O SR. JOÃO BOSCORIBElRb --~ão hou
ve, em nenhum momento, essa comimicação 
de que havia um negócio fechado, a~e pOrque 
eles não tinham uma delegação para fechar 
negócio. Eles tinham uma referênCia que foi 
ftxada por nOs, inclusive alertada por eles de 
que náo haveria posSibilidade ... Alertavam: 
"Vamos tentar- isso foi colocado ·na reunião 
-ver se conseguimos ter um neQ6cio nessa 
ordem, mas é muito difícil". · 

o SR. RElATOR (Mauro E!orgesf- Esse 
alardeamento, pela imprensa e ·mesmo por 
setores envolvidos na importação, de que foi 
um "negócio da China'' para o Brasil essa 
compra, que foi muito baixo, na verdade, não 
é tanto assim. O mercado estava frio e com
pramos carne sem limite de idade. Quer dizer, 
compramos carne velha. 

Já a compra que a Rússia ,fez um pouco 
mais adiante, pagando um pouco mais, foi 
com carne de abatimento inferior a um ano. 

o SR. JOÃO_BOSC.o'RIBEIRô·....:. Não, 
Também isso não procede. ~á, no contrato 
e nas especificações defmidas no acordo com 
o anab e com a Sea:p~especificação quê limi~ 
tavam o prazo de abate. Estã :muito claro. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrges)- Conl
pramos carne velha; quer d/zer, carne com 
até5anos.-- --· 

O SR. JOÃO BOS"CO-RIBEIRO- Se acon
teceu isso, hão houve cumprimento do con
trato. O -~ritratb e a especificação definida 
não definiam essa idade de carne. 

O SR. RELATOR (Máuro Borges) -Algum 
representante da Socapa o procurou antes da 
reunião de 13 de maio de 1986, em Brasília, 
oportunidade em que a· lnterbrás pretendeu 
fazer a indicação dessa empresa, consoante 
o voto da diretorià. do dia 8 de maio? QuerO 
saber se alguém da Socapa (5tocurou os Srs. 

OSR. JOÃO-BoStO RI8EiR.0....:. Não, nõo 
procurou. 

O SR. RElATOR- (Mauro Borges)- Eu 
queria que o asseSsor e""'sclarecesse pontos so
bre esse assunto. 

O SR. ASSESSOR ..,....- O primeiro esclareci
mento_seria com relação à reunião do dia 13 

de maio. Nessa reunião do dia 13 ficou deci
dido, pela manhã, que seria incluída uma se
gunda empresa. Houve uma reunião posterior 
à tarde, reunião essa em que houve uma difl~ 
culdade entre as _empresas, o consórcio e os 
veterinário? braslleiros. Tanto ~ verdadeira_ a 
afirmação, que o documénto do Diretor da 
Interbrás, Aristides Corbelini, de 15 de maio 
de 1986, ·dois dias depois dessa reunião em 
Brasília. informa à diretoria da lnterbrás o se
guinte: 

-"Em ac:litamento ao_ expediente de 8 
de maio de 1986 - que é o documento 
em que fiCOu deddida a escolha da Soco
par - venho -pelo presente informar a 
esse -colegiado que em reuniões man
tidas em Brasília no Ministério da Fazen
da, em 13~5 próximo paSsado, recebe
mos ·do Cinab, Conselho Jnterminisierial 
de Abastecimento, orientação no sentido 
de -não S~r_ utilizada uma única empresa 
flãs negociações- junto à CEE, sendo en
tão recomendada a utilização da Empre
sa So:cieté Geneiale de Viandes- Soge
viandes." 

Esse é:_o documento do dia 15 de maio, 
do Di(eltor Aristides Corbelini ao colegiado da 
Jnterbrás. 

"O-outro documento do mesmo diretor, do 
dia 14 de maio, dirigido ao Dr. João Bosco 
Ribeiro, há uma referência clara aos entendi
mentos mantidos na reunião do dia 13. Nesse 
documento o Dr. Corbelini diz que estaria en
carregando formalmente as empresas Soco
par e Sogeviandes, que deverão atuar em con
junto, a iniciarem imediatamente as negocia
ções junto à diretoria de agricultura do mer
cado Comum, para aquisição de carne bovina, 
para a formação de estoque governamental, 
com as s.eguintes condições: Preço: 6_QO_ dóla
res a tonelada. Quer dizer, houvera já um acer
to, quantO a preço, com o consórcio também. 

OSR:RÉl..AToR (Mauro Borges)- É exa· 
tamente Isso. Eu insJsti em dizer que as nego
ciações estavam na base de 600 dólares. 

O SR.JOÃ0130SCO RIBEIRo....:. Na reali-
dade são documentos internos da lnterbrás, 
dos quais hão tenho conhecimento, mas essa 
i-eynlãci folju.Stam'ente para comun1car, e pare
ce que eStá referendado at_, comunicar que 
não se aceitava exclusividade, isso foi colo
cado muito claro. As outras questões acho _ 
que já respondi, que os 600- dólares foram 
fiXados por nós, como referência para o negó
cio. Posteriormente, a Interbrás veio e colocou 
a impossibilidade de o mercado .aceitar aquele 
valor de .600 dólares. Os 600 dólares foi uma 
referência que colocamos, não eles, 

-- O SR." RELAtOR -(Mãuiõ Borges)- Real~ 
mente esse ponto não ficou bem daro. Não 
"digo que haja falta de clareza na sua palavra, 
entretanto, ess-e ponto não ficou bem claro, 

_ há uma controvérsia, entre os depoimentos 
do pessoal da lnterbrás e a sua_palavra. 

Outra pergunta: da mesma forma, V. S' re
·cebeu a visita de algum representante da So
geviandes, em especial do Sr. Cristoph Hall, 
da_Gecom, wna empresa que em Brasília é 

filial da Sucoer, proprietária também da Socie
té Generale de Viandes. V. S• receDeu visita 
desse Sr. Crístcij:>h Hall? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBSRO - Não sei 
identificar a pessoa. Na realidadade, houve 
uma visita de uma pessOa que me entregou 
as características da empresa, que depois fo
ram repassadas para a Interbrás como, tam
bém, visitou a Seap e teve cantatas com o 
Ministro. -

0 _SR. RELATOR (Ma_~u.o Borges) --:-. Ele 
afirmou._que procurou as_empresas do Gover
no que seriam partes envoMdas antes da reu
nião do dia 13 de maio, contactado o Cinab 
e a Seap, solicitando reuniões. Houve várias 
reuniões em conjunto onde a empresa se co
locou à disposição, quer dizer, eles procura
ram e ela se colocou à disposição. 

O SR. JOÃO BdSCO RIBEIRO-- Exata-
mente- e isto foi cOlocado cóffi muita clareza. 
Eles diziam- eu não sei identificar as pessoas 
que era uma empresa que estava vincuJada 
ao Brasil, tinha uma responsabilidade com o 
Brasil de grande exportador de produtos e que 
poderia dar uma grande contrapartida. Nós 
náo tínhamos estrutura de análise da empresa 
e, simplesmente, repassamos como repassa
mos "n" questões para os órgãos específicos 
para análise. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
qual ato a Interbrás fez ao Cinab a Indicação 
da Sogeviande~? Foi por telex? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBSRO- Na reali-
dade, há um~ comunicação, que inclusive já 
foi referida, em que ela diz que se formou 
um consórcio e, posteriormente, ela apresen~ 
tou o contrato que fez. com essas empresas. 

_ O SR. RELATOR (Mauro Borges)- No seu 
-depoimento na Polícia Federal foi menciona
dQ q~e nem o Conselho nem a Secretaria 
indicou ou determinou à lnterbrãs a contra
_tação da Sogeviandes, pois que essa decisão 

· partia da própria Jnterbrás. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu já 
esclareci. --

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S• 
foi quem tratou da entrada da Sogeviandes 
na cor-o. pra das primeiras 100 mil toneladas 
de carne da CEE? Se não, como está éifirman
_âo, Como essa enipresa aparec-eu como -ope
radora se a lnterbrás havia s.eh~cionado apenas 
a Socopa? A quem, então, atribuir a entrada 
da Sogeviandes, a escolha da firma, não digo 
de outra firma, mas especificamente dessa, 
a Solgeviandes? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu acho 
que as respostas anteriores já cobriram essa 
questão. -

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Mas, 
e,specificamente, havia uma tese de colocar 
mais outra para dar transparência ... 

. - O SR. JOÃO ElOSCO RIBSRO - EXata
mente ... 
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O-SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas, 
especificamente, a Sogeviandes foi o CitiAB 
que escolheu ou foi _ _a__interbrás? -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não hou· 
ve de~rminação; houve a apresentação de 
wna empresa que tinha seguido credenciais 
junto ao Ministério da Fazenda. Isto já coloquei 
na resposta anterior. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) -Mas 
era a individualização da firma. Por que não 
outra fuma qualquer e sim especificamente, 
a Sogeviandes? v. s• teve conhecimento do 
interesse de outras empresas nacionais es
trangeiras que demonstraram querer partici
par, também, dessas importações e que foram 
barradas?' 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não, não 
tive .•• 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não? 
Outras empresas não manifestaram? 

O SR. JOÃO BQSCO RIBEIRO-Não antes 
desse ... 

O SR. RELATOR -(Mauro Boi'Qes) Justa
mente na época do primeiro contrato, outras 
empresas se ofereceram para vender carne 
ao Brasil por preço até mais barato. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, Sr. Seilador, foi passada uma delegação 
para a Interbrás para cobrir essa análise e es
sas propostas fluiam através da Interbrás. 

O SR. RB.ATOR (Mauro Borges) -Inclu
sive a Socopra, o nome é parecido, a Socopra 
S.A; foi uma das que ofereceu, uma firma liga
da a banco suíço, mas ela foi pretedda em 
tomo da Sogeviandes. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Parece· 
me que essa questão foi posterior ao enCami
nhamento da negociação que a lnterbrás tinha 
feito com as outras empresas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Dia 
30 de mato de 1986, é reti'ansmltida a pro
posta de 624 dólares por tonelada feita pela 
SOCOPA SA., acompanhada do texto dares
posta enviada pela Tnterbrás, de que o con
sórdo tinha um mandato formal para nego-ciar 
com a CEE, e que a ação de duas empresas 
tem sido satisfatória para as autoridades brasi
leiras. Quer dizer, houve realmente um barra
mento ... 

O SR. JOÃO BOSC.O RIBEIRO ~Mas Se· 
nadar, o Senhor há_de convir que dePois que 
o preço foi aberto, foi público __ o- pr'eço que 
o governo ia pagar. Qualquer concorrente po
deria, no sentido até de interesse, fazer uma 
proposta menor porque sabla que não ia levar 
em conta, depois de consumado o negócio. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S•. 
recebeu algum telex_do Sr. José Roberto_Mes
sina, da Ali Service, Importação, Exportação 
e Comérdo Ltda, solicitandO interceder jUhto 
à lntebrás no sentido de aquela empresa obter 
compromisso formal_ de ate_stado de i_nterna
ção de carne. Essa firma, a Ali Service queria 
vender, mas queria ter a segurança de que 

a lnterbrás daria, para que ela pudesse receber, 
_naturalmente, o atestado de internação. V. S• 
está a par disso? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, nós r~ebíamos centenas de telex por 
dia. Alguns telex eram até tratados setorial· 
mente por assessores. Eu não me recordo 
especificamente desse caso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Consi
derando que o Vice-Presidente_ da Interbrás, 
Jose mar F érretrã do Nascimento, informou 
V. St em 2 -de maio de 1986, que o Mercado 
Comum oferecia C!Jme _bovina congelada na 
faixa de 600 dólares a tonelada, com prazo 
de dois anos para pagamento, telex 121054; 
considerando ademais que o mandato formal 
do Diretor da lnterbrás, Aristides Cordeli pas

- sou à_ Sogeviandes, _a partir de entendimento 
com V. s~ autorizando o consórciO a negociar 
junto a CEE a compra de cem mil toneladas 
de Carne bovina para eStoque regulador gover
namental, ao mesmo preço de 600 dólares 
a tonelada, telex 190099, de 14 de maio de 
1986, .. 

O SR.. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Essa 
questão acredito que já coloquei afiteriormen~ 
te com relação ao problema dos 600 dólares. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
isso reforça as afirmações feitas aqui de nego
ciação à base de 600 dólares. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Essa foi 
uma referência colocada por nós, pelo Minis
tério da Fazenda para efeito de negociação, 
para início de negociação. 

O SR RELATOR: (Mauro 'Borges) - Por 
que afinal V. 8', sem que exista qualquer docu
mento de r_eaçã:o ao novo preço de 635 dóla
res, autorizou a lnterbrás a contratar a referida 
compra estabelecida pela Socopa-Sogevian
des? Quer dizer houve uma acréscimo de 35 
dólares. Essa questão do preço acarretou um 
gasto maior. Poderia ter siâo feita pela Socapa 
a Sogeviandes, mas a 600 dólares. Esse au-
mento de preço é melo perturbador. -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não hã, 
em nenhum momento, essa proposta. Nós 
insistimos no menor preço e essã negociação 
nãO fof feita por mlm, foi um conjunto e um 
cqnsenso da discussão que o preço viável, 
o mínimo que se poderia conseguir era isso. 

-0 SR. RELATOR (Mauro Borges) - ... Por 
qu~ V. S• passou telex ao Embaixador Tomp
son Flores no sentido de que este informasse 
à representação brasileira junto _à_ CEE que 
naqUele momento somente a Interbrás estava 
creaenciada a comprar carne para os -esto
ques reguladores do governo? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - fsso foi 
uma solicitação da própria Interbrás porque 
o mercado estava ficando ... Na medida em 

--Que o gOverno abriu a importação, criOu, até 
para relacionamento com o mercado euro
peu, uma balbúrdia. Então, era necessário ca
racterlzar que a lnterbrás é_ que tinha delega
ção para fazer a compra. Daí essa posição . 
em que a Interbrás pediu que nós intercedês-

semos para que as autoridades dtplomáticas 
fizessem essa ~oloçação. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Cl1e
gou ao seu conhecimento que o Regulamerito 
da CEE nç 1.812, de_ll de maio, estabeleceu 
que os organismos de intervençãovenderiam, 
priorltariai"rieflte,-os prOdutos cuja duração de 
estocagem fosse mais longa? Quer dizer que 
teríamos que comprar a carne mais velha, 
prioritarimente? -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -A discus
são - e essa discussão foi feita com uma 
comissão bastante ampla para definir as espe
cificações, com a participação de mais de 20 
pessoas, discutindo item por Item ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas 
isso slgnifica que nós, realmente, fomos obri
gados a, prioritariamente, receber as carnes 
mais velhas. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Está defi· 
nido_na espedficação de c_ompra o prazo. En
tão, é esse o documento de que temos conhe
cimento, porque na especificaçãO de compra 
há um prazo de abate da carne. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-- I:. um 
prazo que nos obrigava a receber carne velha. 
Isso saiu no próprio Regulamento de venda 
da operação, que foi o de no 1.812. Fomos 
obrigados, _com isso; a aceitar, prioritariamen
te,_a carne mais yelha. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Mas só 
pode ter sido dentro daquela especificação. 
Não me recordo agora, exatamente, o que 
está fiXado, se eram 18 meses de abate, ou 
uma questão assim. Mas o contrato definia 
exatemente o período que devia ter sido aba
tido. 

Não tenho conhectmento específico disso 
aí, mas, possivelmente, isso não inva1ida o 
contrato da idade que foi especificada pela 
Comissão técnica para a carne. TalveZ eles 
quiseram tirar daquela ca_me, dentro do con
~o feito, aquela mais antiga. Mas nãO quer 
diZer que é a mais antiga. Essã é a minha 
interpretaç~o. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -c-A priori
dade é das antigas. 

Foi-lhe informado que o conSórcio deixaria 
de confirmar os termos de nomeação de na
vios pela lnterbrás, motivo suficiente para a 
suspenSão do contrato, podendo o goverito 
"-c:lquif4' de Qy_tras empresas a çame bovina? 

Eles não cumpriram o contrato, deixavam 
o governo com a liberdade de fazer outra ne
gociação, começar tudo de novo, zerar, desde 
Que não se confinnou os termos da nomeação 
dos navios feita pela Interbrás. 

O SR. JOÃO BOSCO Rll'lEI_RO :.._ Na reali· 
dade, houve aquele problema do primeiro lei
lão em que elas não obtiveram êxito nas suas 
propostas. Então, naquele momento houve, 
da parte do Ministério da Fazenda, uma pres
são muito grande, porque não poderíamos 
atrasar o problema da carne. 
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O SR. RELATOR (MaUrO Bõrgesl- Quer 
dizer que prevaleceu a questão do tempo? Da 
urgência? 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO -É, o pro
blema da urgência. Mas eles, então, assumi~ 
ram a responsabilidade de que num prazo de 
15 dias resolveriam a questão, como resolve
ram, no outro leilão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Acame 
adquirida pelo Brasil no mercado internado
na! tinha o seu preço compatível com os pre
ços congelados do país? 

O SR. joÃO BOSCO RlBEIRO ..:,_ S'llTI.- E 
dava, indusive, uma margem razoável de lu
cro. A carne, nos preços congelados, se não 
me fa1ha a memória, estai-ia erri foril.O- de um 
mil e 100 dólares a tonelada. Então, mesmo 
com os custos de transporte, daria uma faixa 
que estava bem compatível. 

O SR. RElATOR (MaUro Borges) -As apu
rações do Tribunal de Coi1.tas da União, que 
colaborou grandemente com o Senado Fede
ral no estudo e apurações das importações, 
indicam, para a carne européia, comprada a 
635 dólares a tonelada, não ·ter havido ne
nhum lucro, ao contrário do _que foi alardeado 
por membros do governo _e pela imprensa. 
Isso são conclusões do TCU. 

O SR. JOÃO BOSCO RlBEIRO -A avalia
ção das planilhas de. custo de que a SEAP 
tinha o acompanhamento, sempre demons-
trava que haveria uma margem. Na realidade, 
colocando todos os custos, haveria uma mar
gem. Eu lião sei essa avaliação seguinte. 

O SR. RELATOR-(Mauro Borges)- V. s~ 
considera que o Brasil fez um "negócio da 
China" ao adquirir a carne da CEE a 635 dóla
res a tonelada? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu acre
dito que fez um bom negócio. É preciso enten
der que naquele momento as únicas alterna
tivas para o Brasil, como governo, comprar 
carne, era na Con'tUn!dade Européia e nos 
Estados Unidos, como fez. Acredito que a 
compra -da Comunidade foi melhor do que 
a dos Estados Unidos. A carne dos Estados 
Unidos deu mais problemas do que a da Co
munidade; teve menos aceitação. Os outros 
países não tinham condições ou por questão 
de preços, até porque era um problema con· 
juntura], tanto dos Estados Unidos como da 
Comünidade, de obter essa carne a esse pre
ço. Todos os países limítrofes frirne<:erem car
ne, mas os preços subiram justamente devido 
à demanda que aconteceu no Brasil. 

O SR. RELJ\TOR (Mauro Borges) -Através 
de que intrumento de ordem ficou decidido 
que a Interbrás substituiria a COBAL no c:J.Ue 
respeita a movimentação interna da carne im
portada, até a entrega aos frigon1kos? Porque 
isso a Interbrás nunca tinha feito antes a CO
BAL, sim, tinha experiência. Por que ela foi 
substituída? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME' 
LLO- Houve um trabalho conjunto e aí nesse 
problema de movimentação interna, a CO-

BAL; em articulação com a Inteibrás, incluSive 
fez. um __ apelo de distribuição dessa carne e 
que foi sübmetida ao Conselho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
a Interbrás tomou conta do negócio, a COBAL 
ficou afastada. Ela participou? 

O SR. JOÃO BOSCORIBEIRO- No meu 
ambito, o que eu fiz foi solicitar um plano 
de_""'di~buição. E esse plano_: _ _ __ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - F'oi 
feito por quem? PeJa COBAL? 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO- Pela CD-
• SAL junto com a ]nterbrás, com a participação 
dos órgãos intervenientes. E esse plano foi 
submetido ao Conselho. Agora, se houve 
eventual distorção desse plano, aí é um proble
ma que transcende. 

_O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Houve 
a fixação pelo CINAB de algum critério para 
que a Interbrás fizesse as contratações neces
sárias de serviço, para a movimentação da 
carne bovina importada? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Nã6, houv_e liberdade, até pOrque era 
um problema op~racional desse plano que 
se submeteu. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De que 
maneira o CINAB respondeu as gestões da 
tnterbrás no sentido de uma autorização para 

-conftrmação, aceitação, embarques, indepen
dentemente da habilitação sanitária de todos 
os frioríficos? Quer dizer, na compra da carne 
a Jnte:rbrás pediu, devido à urgência, que os 
Srs. autorizassem ô embarque dessa carne 
sem inspenção sanitária nossa. 

O SR. JOÃO BdSCO RIB8RO -.....:. Na reali
dade, isso precisa ser esclarecido. Existe uma 
inspenção sanitária na origem e uma inspen
ção sanitária na chegada. Na realidade, os ve
terinários_ brasileiros têm que se deslocar para 
fazer a inspenção. No primeiro embarque, 
houve uma solicitação, devido à premência 
da lnterbrás, que se desse uma autorização 
para o embarque. Então nós consultamos o 
Ministério da Agricultura e consultamos a área 
internacional. A posição que se colocou era 
a seguinte: que havia um acordo internacional, 
que a carne não_ podia ser embarcada sem 
inspenç-ão, rnas que nós pudéssemos aceitar, 
a título da emergência, para posterior verifica
ção, a autoridade sanitária do país de origem. 
Isso o que foi adotado. se depois se detectas
sem, na chegada, qualquer problema, teria
mos uma responsabilidade. 

O SR.RElATOR (MaUro Borges)- Teriam 
direito de reclamar. 

O SR. JOÃO BOSCO RIB~RO -Já que 
era a autoridade sanitária do País, não era em
presa, nem riada; era a autoridaáe sanitáiia 
doPaís. - --- -

Então, foi esta a solução. 

O SR. RELATOR (Mauro Borge:s) -Por 
que nao foi coinprida a· determinação de que 
a seg~,~n@_compra de carne à CEG, outraS 
cém mil tonelad_as a mais, seria integralmente 

da reSponsabilidade. da iniCiativa privada? Por 
que continua sendo pela Tnterbrás? 

O SRcJOÃO BOSCO RJBEIRO -A decisão, 
a nível do Conselho- e a nível da Seap, foi 
a seguinte: todos os segmentos da iniciativa 
privada estiveram com o Ministro e pediam 
cáme. E ela ·colocoU para o Ministro que teria 
mais agilidade. Então, o Ministro deu a orienta
ção de que se importasse e se definisse os 

-quantitativOs pelos setores, e cada setor fiZes
se, a nível interno, a distribuição da carne por
que seria desgastante para nós definir que o 
supermercado- "a" ou "b" va1 ter tal -quota. 
Definiu-se, então, cem mil toneladas --para a -
iniciativa privada. E foi uma decisão interna
dos setores da iniciativa privada de delegar 
à Jnterbrás essa compra. porque, inclusive, pa
rece-me, foi até um depoimento público de 
que a Interbrás teria sido competente nesse 
processo. Não houve qualquer determinação 
nossa de_ que fosse espe<:ificamente a Inter
brás. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vamos 
à última pergunta sobre a carne: a assessoria -
tem algum detalhe para explicar nesse sen
tido? 

O -sR. ASSESSOR - Apenas para escla
recer que a resposta não respondeu ao teor 
da pergunta. Enquanto na primeira coinpra 
toda ela foi feíta ·governo a governo, para os 
estoques reguladores, na segunda, foi delibe
rado que a iniciativa privada teria a liberdade 
de importar cem mil toneladas. Feito esse 
acordo, a iniciativa privada deixou de importar 
cihqüenta mil toneladaS, e esse ónuS-teVe de 
ser assumido, a despeito de todos os proble
mas, ainda pela Cabal, Ou seja, o contrato, 
ou o acordo de cavalheiro, ou qualquer nome 
que se dê a esse entendimento entre a órbita 
pública e a privada, não foi cumprido; houve 
um descumprimento claro por parte da inicia
tiva privada em não tomar sua as cem mil 
toneladas de carne. A Coba1 assume metade 
desse ... depois de o acordo feito. Esta a ques
tão que foi levantada: por que foi descumprido 
e por que o GoVernO, efetivamEinte, lião atuou 
no sentido do cumpriménto,_da busca do obje
tivo inicial, que era o de entregar à iniciativa 
privada a responsabilidade integral pelas cem 
mil toneladas? 

O SR._RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. 
tem algum esclarecimento quanto a isto? 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO - A iiúor
mação _que tenho é a de que a decisão que 
houve, foi a de passar à iniciativa privada. De- -
pois, esse problema interno; de ... 

O SR: RELATOR (Mauro Borges)- A deci
são foi do oolegiado do CINAB-SEAP? 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO- A decisão -
foi a nível da SEAP~C!Ni\8 _com a partiCiPação -
do Presidente do -Coriselho, e, depois, comu
nicado_ ao Conselho. 

EsSe ·prOblema de repasSar parte, efetiva
mente, não tenho." 

O SR. ASSESSOR - Há uma infomiação 
complementar de que a assinatura do con-
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trato, entre a lnterbrás e todos os compradores 
finais, ocorre no mês de agosto, portanto, duM 
rante a gestão do depoente na Secretaria Exe~ 
cutiva. Ele s6 deixou a Secretaria Executiva 
no dia 07 de outubro; a assinatura dos c-ontra
tos foi feita no mês de agosto. Portanto, dois 
meses antes de o depoente deixar o 6rgáo; 

O SR. JOÃO BOSCQ RIBEIRO- Não estou
refutando a sua afirmação. Estou só dizendo 
que a decisão, a nível de Conselho, foi a de 
repassar à iniciativa privada. Na parte da ope
racionalização, pode ter acontecido uma ne
gociaçáo com a iniciativa privada de repassar 
parte. 

O SR. R.ELA.TOR (Mauro Borges) - Não 
se lembra V. 5' se houve necessidade de uma 
intervenção- superior do CINAB sobre isso? 
Porque é uma quantidade muito" grande. _A 

Cabal foi forçada a fazer uma negociação de 
cinqüenfél mil toneladas de carne. 

O SR. JOÃO SOSCO RJBEIRO - Possivel
mente isso tinha sido tratado mais diretamente 
pelaSEAP. 

O SR. REW\TOR (Mauro Borges) - Foi 
V. s~ quem autoriZOu a Lobal a contrãtar, em 
maio de 1986, reserva de eSpaço correspon
dente a 135 mil toneladas para a carne que 
viria a ser importada? Isto é muito importante: 
135 mil toneladas._ Houve reserva de espaço, 
ou seja, o Governo Federatcomeçou a pagar 
por essa reserva de_ espaço, para atender a 
carne que viria. Quem foi que fez isso? --

0 SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO - Na reali
dade, no âmbito do Conselho, foi submeUdo 
um plano de estocagem da carne._ Logica
mente os armazéns não estão disponíveis, e 
nesse plano de estocagem os órgãos interve
nientes tinham que se articUlar para se prepa
rar para isso. Então, esse plano de distribuição 
da carne foi submetido ao Conselho. Especifi- -
camente isso é uma posição do órgão execu
tor, no caso, a COBAL, que teve que tomar 
a decisão para implementar a operação da 
carne. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O TCU 
calculou_ em mais de 8 milhões e 500 i"nil 
cruzados o prejuízo, a preço de abril de 1987,_ 
somente no ano de 1986, porque a carne veio 
e devido ao tumulto que ocorreu, nessas im
portações. ela não foi diretamente para o frigo
rifico, para depois ser distribuído; ela saiu dire
to, o povo brasileiro-pagou essa quantidade ... 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu já 
tive oportunidade de falar anteriormente que 
nós tínhamos problemas de ordem institucio
nal, de articulação, problemas de legislação. 
h'lclusive houve um plano inicial logístico, ela
borado para articulação da carne, a carne ia 
para os frigor1ficos, para os armazéns, para 
depois se fazer a distnbuição. Com a acelera
ção, é claro -- a imprensa acompanhou -
tínhamos que tomar providências urgentes. 
Às vezes, havia até problemas, parece-me que 
em Santa Catarina-chegou Um i1avio e tinha-se 
tomado a decisão de levar a carne para um 
determinado lugar; a própria população e as 
entidades fecharam os navios, bloquearam os 

caminhões. Houve, devido à conjuntura acele
rada do problema da carne, necessidade de 
se fazer modificações operacionais, e ai possi
velmente possam ter ficado armazéns ociosos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem 
é qu~ estava f?Zendo as importações? Não 
eram entidades privadas, era o Governo. En
tão, para que esse açodamento em se fazer 
essa reServa -de espaço, já que não tinha outro 
concorrente p3ra ocupar esses espaços vazios 
dos frigoríficos? o 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não tinha. 
Os _espaços de armazenagem no Brasil, espe
cialmente de frios, não são grandes e são ocu
pados por outros concorrentes, os produtores 
de s_ucos etc. Isso é um assunto interno. Eu 
não tive interferência direta nessas reservas, 
mas eu entendo sob o ponto de vista de logís-
tica que foi apresentado. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Res
·guardo que s_e possa fazer uma previsão, por~ 
que se essa carne não viesse e não pudesse 
-seguir direto"- para os consumidores, ela teria 
que ser estoqtda, e aí não havia lugar. O que 
eu quero dizer é que não foi bem pensado, 

-porque o único grande importador que estava 
vendendo, era o governo, ele era o dono da 
sltuaçbo. 

O.SR. JOÃO MANOEL CARD'OSO~DE ME
LLO - Ele estava premido pela situação. Na 
realidade, o Sr. há de recordar que, particu
larmente no caso da carne, o Governo chegOu, 
numa certa_ época, até a tentar prender boi 
no pasto, que foi a coisa mais irracional Então, 
sabendo que existiam navios de carne, a logís-
tica foi montada adequadamente, acho que 
competentemente, pela Cabal. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Existe 
0-planejamento e a Operação. A operação de
verTa tef -sehtido que não iria precisar desse 
espaço e deixou de contratar, o que deu um 
prejuízo ao Pãls. 

O SR. JOÃQ BOSCO RIBEIRO _:_ ls$o não 
estava na ni.inha _órbítã; isso estava na órbita 
dos órgãos executores. Realmente, eu não tive_ 
interferência e não tinha estrutura para isso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi 
no Smbito do SEAP e CINAB. 

O SR. JOÃO BOSCO_RIBEIRO - No âm
bitó dos órgãos executores. Eu não estou dei
xando de defender a logística que foi montada 
deritro de uma posição que a conjuntura pode 
ter -~~apelado. Agora, o desbloqueio ... 

O SR RElATOR- (Mauro Boi:ges) - Mas 
V. 8' recOnheCe que, embora tivesse intenções 
muito boas, acabou sendo um prejuízo para 
o erário público. 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO - Possivei
_IT!ente pode ter havido armazéns que ficaram 

ociosos. Mas isso foi um atropelo da própria 
conjuntura. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Agora, 
-algumas perguntas de ordem geral. 

Quais eram as -competências do Secretário 
ExecuUvo do Cinab? Até que limite .de atuação 

ele tinha? A conjuntura não o obrigou a saltar 
esses limites? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu acre
dito que a competência era fundamentalmen
te de seCretariar o Conselho e fazer cumprir 
as suas furições. Muitas vezes, eu atuei -como 
assesSor do Ministro, tentando eliminar c_onfli~ 
tos, resolver situações com entidades de elas~ 
se, entre órgãos do governo, etc. Cada proble
ma que acontecia nós enfrentávamos da me~ 
lhor- forma. A coiOcação específica foi refe
rente aos atas gerados pelo Conselho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Foram 
identificados vários casos em que decisões 
tipicamente do Ci!'J.ab, ~ não do Secretário 
EXecutivo, passaram a ser assumidas pela Se
cretaria Executiva. 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO- É bom 
que eu esclareça que todas as decisões, isso 
por uma decisão interna do Ministério da Fa
zenda, foram tomadas s_empre conjuntamente 
Cinab/Seap. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
se foram tornadas conjuntamente, podia ser 
uma decisão do_ Conselho. Mas não, foram 
decisões da Secretaria Executiva, sem nenhu
ma re(erência à aprovação ou não. Ela assu
n:tiu as_funçõe.~ __ do_Conselho. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO_:...., Senador, 
as decisões do Conselho tinham que ser im
plementadas. Então, nós tínhamos necessi
dade de tomar decisões operacionais. Todas 
as decisões, para nós termos uma segurança 
de que aquilo era avaliado, eram sempre to~ 
madas conjuntamente. Isso é o primeiro pon
to. 

Segundo, essas decisões era comunicadas 
_ao-PreSidente do Conselho, sempre. E 9 Presi~ 
dente do _Conselho comunicava, na análise 
de conjUntura, ao Conselho. Então, esta era 
a seqüência, e todos que particlparam das reu
niões do Conselho hão de ser testemunhas 
desse processamento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quer · 
_dizer que todas foram comunicadas. Se ele 
não reprovou, é porque __ aprovou! 

O SRJOÃO BOSCO RJBEIRO -Aprovou, 
exatamente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -É diffcü 
de se calcular só de memória, mas em quanto 
calcula o excesso de importação de alimentos. 
de grãos e outros itens, que nós não tivemos 
condições de consumir? Se houve devolução. 
Houve uma série de fatos que embargaram 
a vinda desses alimentos_ para cá. Tem uma 
idéia de quanto isso representou em cadà pro
duto? 

O SR. JOÃOBOSCO RlBÉIRO- Não. Isso 
aí, senador depois de uma análise a poste
rlori, um diagnóstico pode até detectar deter· 
minados problemas. Mas a avaliação global, 
dentro daquelas decisões e dentro do quadro 
que se colocava, as avaliações da importação, 
dos limites de importação foram c_orretas. Nós 
temos -qUe entender que sempre houve um 
·conflito, no bom sentido, entre o sistema de 
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produção e o_cons~midor. Na reaJidade, nós 
temos um custo de produção e um cu:;to que 
o consumidor pode pagar por aquele produto. 
E cabe à Nação contemporizar lsso, !)U subsi
diando o produtor ou_ subsidiando o consu
midor. Eritão eSsa --soluÇãO se_ faz difícil. Às 
vezes, a llberaç~o de ~as d~importação é 
wna forma de se estar subsidiando detemii
nada cois_a._ Então, no nível das importações, 
pelos volumes -que nós temos,_-'0 Sr. Vê qual
quer variação de 5% nõ consumo de um pro
duto representa volumes acima do que foram 
importados. Então, a avaltação a posterori 
pode até ter acompanhamento de situações 
que poderiam ser diferentes. Mas dentro da
quele momento, com os dados que se dispu
nha, acredito que foi corretamente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Nos 
mais de 30 depoimentos desta Comissãq, a 
unanimidade há de reconhe~e_r que as deci
sões sobre definições de preços para a venda 
de produtos importados e em est_oque regu
lador do Governo Federal e.rarn privativas do 
Ministério da Fazenda. __ É fatQ? .. _ _ -

O SR . .JOÃO BOSCO RIBEIRO - O Minis
tério da Fazenda tem a S~, que é justa
mente para administração de preços. Isso 
sempre foi privativo. 

O SR. RElATOR (Mauro Borgesl c- Natu
ralmente, o Ministro pof aConselhamento da 
SEAP. 

O SR. JOÃO BOSCO RlBEIRO- Exata
mente. É uma órgão aSsessor. o Ministério 
da Fazenda que trata de preço. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Quem 
determinava à Cobal os preço_s_ de venda do 
leite_ em pó-desnatado, do leite_ em põmtegral, 
do butter oil, da manteiga, do_arroz, -da carne 
bovina? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -A SEAP 
cuidava dessas planilhas de preços e analisava 
as margens ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quem 
determinav<J à CFP os preços de venda do _ 
milho? Sã-o- perguntas já niaiS ou menos res
pondidas. Entretanto, é preciso que fique bem 
caracterizada. Quem determinava à CFP os 
preços de venda do milho? 

O SR.JOÃQ BOSCO RIBEIRO- A questão 
de preços sempre era tratada pelã SEAP. 

O SR. RElATOR (,Mauro Borges) - Qual 
foi o papel de V. Sa., o Secretário Exeq.ttfvo, 
no caso da definição de preços e de compra
do~s dos produtos importados? Era só a 
SEAP ou V. Sa. partidpava também? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Creio que 
isto eu já disse. Eu tinha a função de secretariar 
o conselho e, nesta função, fazia a agilização 
das decisões do conselbo. Ess.e trabalho era 
sempre feito e_m conjunto. Algumas coisãs 
eram da órbita especifica da SEAP, mas aque
las operadonalizaçóes que tinham dubiedade 
se seria SEAP ou conselho eram feitas sempre 
conjuntamente. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- O epi- financeira do estoque, homologação de votos, 
sódio da_ aceitação dos pedidos de guias de proposições do MIC, regimento do_ONAP e 
importação de arroz pela Cacex, sem nenhum solicitação do Ministério dos Transportes. 
limite quantitativo, arrasou ~ mercado, parali- Então, esta agenda, pre_parada, era distri-
sando todas as negociações. Isto não foi um buída e discutida. na reunião. Às vezes. havia 
erro?_Lib~raü_d_a<:l.e no excessq de guias de im- propostas extra.;agenda que se colOCava· ~a-
portações_ fornecidas pela· Clcex? reunião~ A reuniãó, como já disse, era com-
. -O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO_ Eu gosta- posta de vários itens de notas técnicas, refe- _ 
ria de esclarecer como foi a metodologia em rendando problemas anteriores, homologa· 
relação_ ao _arroz. No âmbito do funcionamen- ção de votos já concedidos e eventualmente 
to, enqu~nto estive na SEAP, não houve im- propostas pata que se ·gerassem novos votos 
portação de arroz pelo Governo. Então, a Co- e in~cações ~~~~ ?_i~e~ntes setores. 
missãodeprodutodoarroz,discutindoexaus- O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Por 
tivamente o assunto, resolveu montar o s.e- que V. S• chegou a assinar treze votos, quando 
guinte esquema: baixou-se edital público, defi- tal matéria é prfvativa do Conselho? 
nindo-se as condições, pela Cacex, da emis- O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO-~ Eram 
são de guias. A Idéia era a de que 0 mercado assuntOs que- eram dis.ç:ufidos de comum 
devia se regular, porque tinha-se conhecim_en~-

-to_ -do preçq do merçado" jn_terno e havia o acordo com a SEAP e precisava ... 
mercado externo, e faxou-se um prazo limite O sR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
para internação. Então, deu-se essa estratégia cabia ao secretário da executiva assinar votOS? 
de. quem é mais árbitro da situação de merca- Não era o Ministro de_ Estado? 
do. Isso _foi uma avaliação, até foi uma-~~- 0 SR JOÃO BOSCQ RIBBRO ~Isso, para 

,_ ffência de inserir totalfl}ente a iniciativa privada n6s àquela época, não estava claro que era 
no processo. -- privativo; os votos referendavam decisões que 

OSR.'REr.ATbR' (Ma4f0 Borge"s)--:::- Essa~ tinh.~1ffi _Síãó- fóiúªd~s j~,mto_ com a SEAP_ e 
. guias não foram utilizadas? o pi'esidente do COnselho e_ esses votos tiVe~ 

0 SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME- r~m aprovação posterior pelo ConselhO. 

U.O- -É Houve inclusive a discussão, c::om O SR. PRESJDEI'iTE (Dirceu Carneiro) ~ 
a Cacéx da pbssibilidade de ficarmos a quanti- Suspendemos ~ sessão por alguns minutos. 
dade de guias, o limite de guias. Aí, a própria 0 SR. PRESIDENTE (DirceiJ Carneiro) _._ 
Cacex- colocou_ a dificuldade de administrar, Está reaberta a sessão. Com a palavra o Sena-
porque é uma questão meio cartorial, essa dor Mauro Borges para c ntí ar · _ o nu_ . seria uma questão difial. A CaC:eX achou me-
lhor deixar o edital e o mercado, analisando Ó SR .. ·REi.ATóR~ (M.âui-0 _BÓ~g~) - Pcir 
a neces.Sidade de pedir ãs guias. Quando se que ao apagar das luzes do Plano CruzadO 
detectou que haveria uma produção maior de o CINAB autorízoü a Bantrade a operar na 
arroz, houve uma c:onvocação pela SEAP e imP!?~ção de aliffientos. - -· · -
pelo CINAP, dos elementos que detinham o SR. JOÃO -aosco RIBEIRO =-- (ss_o j4 __ 
guia. -como haveria uma punição até o dia foi depois da minha saída, 
30, houve uma comunicação a todos esses 
importadores dizendo que diante da avaliação O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Teve 
do mercado poderiam ser canceladas as umaépocaquev.s~aSSinavãsozinhoôsteiex, 
guias. ~ houve uma série de c:ancelamentos, os documentõs, depois passou a assinar um 
já o próPrio futuro import:adõi arJãlisou o mer- representante do SEAP, voltando dcipofS a Ser 
cada: Então, especificamente, o mercado de- sozinho; O que oçasionou essas mudanças? 
via se regu]ar e o prazo limite de internação O SR. _JOÃo--aosep RIBE.!Ro" _todos · 
~ a segurança de que as_ CQisas não iri.am os assuntos pertinentes a decisões maiores 
sofrir dificUJdades, o choque com a produção foram as~inados conjuntamente. Alguns telex 
interna, de questoes menores, possivelmente, pódem 

ter sido assinados sozinhos. 
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual 

é o papel do secretário exeCl.l,tivo do_ ClNAP 
para o encaminhamento das propostas sob 
a forma de voto? 

- ·- O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Havia 
o segUinte: zerávamos, junto com a SEAP, as 
propostas de voto, discutíamos com o minis
trO; algumas eram aprovadas ad referendum, 
consultávamos todos os órgãos participantes 
do CJNAP se tinha interesse de apresentar al
gum voto. Então, _montava-se a agenda da 
reunião e a distribui a, a priori, a todos os minis-

_..tros. TrouXe aqüi apenas algumas destas 
agendas para mostrar. Aqui está, por exemplo, 
a_ agenda da pauta da reunião do dia seis de 
maio e que tem os vários itens: análise conjun
tural do abastecimento, análise da carne bovi
na, do leite, a tarifa de armazenagem, a gestão 

Ú Sit RElATOR (Mauro Borges)- O voto 
CINAB; de_18 de junho de 86,-e o Offcfo Circ;u
Iar, de 1 O de ãbri1, estabeleceram a sjstemática 
de controle de auditagem para os estoques. 
Esse serviço pode ser -implantado? O controle 
de estCiques? -- -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Ocorreu 
o seguinte: aqui nesta proposta, V. ~ verão 
que começamos a montar com o Serpro uni 
programa chamado Cereal, até a sigla ficou 
certa: Controle de Estoques Reguladores de 
Alimento. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrges) - Che
gou a montar? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Chegou. 
Na minha época, já estava montada toda a 
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prog:ramação, toda a parte de informá_tica, e 
eu instituía uma comissão específica de con
trole de estoques, só para dar um exemplo 
de qual era o objetivo desse Cereal, que era 
o programa: as divisas expedidas com impor
tação, a localização dos estoques, a quanti
dade disponível em cada armazém, remoções 
de transferências, baixas por perdas, causas 
de responsabilidade por perdas, cronograma 
de utilização de ingressos de recursos por ope
ração, quantidades vendidas a nível de praça, 
subsidias implícitos e explícitos, receitas pro
venientes da venda e resultados operaciol).ais. 

Esse era o esquema desse programa, que 
tem- até a minha época, os órgãos interve
nientes e, posteriormente, para fazer a audita
gem das contas, eu fOrmei uma comissão es
pecial. Aqui tem, inclusive, a formação dessa 
comissão para fazer trabalho com todos os 
esforços. 

O SR RELATOR (Mauro B0r9es) .....:. 0 -Si-. 
Carlos Moraes, em depoimento a esta CPI dis
se não ter encontrado nada quando assumiu 
a chefia da SEAP. 

O SR JOÃO B'OSCO RIBE!RO ~ Deve ter 
encontrado esse trabalho Qe planejamento 
desse programa Cereal e a Comissão, inclu
sive, na última reunião foram apresentados 
esses procedimentos básicos a serem apre
sentados, a serem observados na execuçêo 
financeira dos planos de formação-dos esto
ques reguladores do Governo FederaL Era a 
nossa proposta que estava dentro do plarieja
mento a ser implantada, e formalmente_ essa 
Com!ssão dos estoques foi formada com a 
participaÇão do Tesourei NaCional, da CFP, 
com a participação do Banco do Brasil, etc. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ....:EXisti
ram flagrantes de irregularidade no cumpri
mento dos contratos entre a lnterbrás _e_ a Ca
bal. Para socorrer este aspecto, V. f:xl' contava 
com o voto do Cinab, n? 1 a de 86, de 1 1 
junho e a Resolução do Cinab de 8 de 86, 
instrumentos _que aparelhavam o Cinab com 
uma sistemática de _controle físico e financeiro 
dos estoques. No entanto, a lnterbrás, no Telex 
de 10-7-86 comunica c:Ioe jâ ·haviit entregue 
duzentas mil tonelacias de arroz à Cabal, sem 
nenhum respaldo contratual. 

Mostrou uma certa desordem de mecanis
mo, porque a Secretaria Executiva do C!l1ab 
não exerceu as competências assim atribuídas 
pelo Decreto no 92A08, de 20 de fevereiro 
de 1988. 

O SR. JOÃO BOS<:O RIBEIRO -Tenho 
a consciência tranqüila de que, dentro do es~ 
paço _que foi dado, eu não fui omisso, e procu
rei ag:~1izar tudo. Tanto que quando eu institui 
essa Comissão especiall que fez essa auditoria 
nos diferentes problemas de importação, essa 
ComiSsãO realmente detectou, e um dos pro
blemas era esse, havia lá até no relatório: a 
Cabal e a lnterbrás devem agillzar as assina
turas do contrato, definindo os requisitos pen
dentes. Muitos dos problemas que estavam 
acontecendo nos portos ocorriam por falta 
desses aspectos contratuais. Então, eu fiz a 
pressão e me reuni com o pessoal, mas havia 

sempre problemas de consultoria jurídica, 
proplemas próprios das empresas, para agili
zar isso. Mas em todo momento eu não deixei 
de atuar em relação a isso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Vamos 
falar sobre o milho. De quem foi a idéia de 
se importar milho da AI'gentina? E por que 
da Argentina? 

O SR. JOÃO BOS<:O RIBEIRO- Em duas 
reuniões do Conselho se tratou dessa questão. 
Quando se tratou do problema da análise con
junt~:-~ral dos portos, levantou-se a hipótese de 
se fazer uma experiência de importar milho 
por via terrestre. Então, esse é o primeiro pon
to que levou a importação da Argentina, o 
desafogamento dos portos. 

O segundo ponto era que todo o setor liga
do_ à avicultura e suinocultura estava recla
mando que o milho americano era de uma 
qualidade inferior, e como era um milho que 
tinha tratamento químico, estava levando a 
diminuir a produtividade do setor, e eles se 
interessavam sempre pelo milho argentino, 
-c:fevido a qualidade superior. Esse assunto foi 
discutido e levado na análise conjuntural do 
Conselho, foi diScutido com a SEAP, e discu
tiu-se também com a Rede Ferro-viária Federal 
que insistia ern participar do processo da dis
tribuição dos alimentos pela Rede FerrOviária. 
Então, teve também esse aspecto do pionei
rismo da operação, que levou a SEAP para 
issO.:- ' . 

O SR. REJ.ATOR (Mauro_ Bórges) - Por 
que nenhuma das empresas seledonadas pe
la lnterbrás foi confirmada pelo CINAB? A ln
terbrás andou fazendo uma verificação e ne
~nhuma das que ela indfcou fOi aproveitada 
pelo<:INA8. 

~ O SR. JOÃO BOS<:O RIBEIRO-Não cabia 
aO C!NAB- é preciso entender, Senador, que 
ao CINAB e SEAP cabia dar o balisamento, 
a análise internacional da empresa é privativa 
da fnterbrás, Ela_ tinha que pesquisar o mer
cado e fazer cumprir. Logo, na minha órbita 
nªo_vetei empresas. 

O ·sR. RELATOR (Mauro Borges) -Por 
que a escolha do vendedor recai sobre a em
presa Risco Cereales? 

• O SR. JOÃO MANOEL oiRDOSO DE ME
LLO ~- Ê. Isso resultou de u,ma proposta de 
mercado que a fnterbrás ·fez. 

OSR RELATOR (Mauro Borges) -0 ex-di
reter da lnterbrás, João Milanez, disse em de
poimento escrito À CP! que recebeu a notícia 
da seleç.ão da Marc Rich? -João Basco. E1e 
nega que tenha feito a escolha, e isso foi do 
Conselho. 

O SR. JOÃO BOS<:O RIBEIRO _:_ Não~! Ele 
não pode ter falado Jsso, porque eu não escolhi 
essa empresa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Eu gos~ 
taria que o nosso assessor escJarecesse deta
lhes sobre isso. 

O SR. JOÃO BOS<:O RIBEIRO - Essa in
formação de que o nome da Companhia teria 

surgidO numa reunião na sala da ONAB cons
ta de um inquérito da lnterbrás, e de uma 
resposta escrita do Sr. Milanez encaminhada 
à COmissão. TefnOs aqui mais de uma página, 
e1e relatando como teria surgido o nome desta 
empresa. 

Voltando _ao começo da questão, Senador, 
quando surgiu essa idéia de importar da Ar· 
_g~n:tin~. a lnterbrás mandou uma equipe visto
ri?~" a sitllação do País à escolha das e "!:Presas. 
É por isso que está colocada a questão; poro 
que nenhuma dessas empresas foi conside
rada? 

No final, além de surgir a Indicação da em
presa, teria sido encaminhado a um repres_en
tante da Interbrás, e diante do ONAB uma 
proposta em um papel sem timbre. Isto tudo 
está relatado nessa resposta que o Milanez 
encamlnhou à Comissão. 

De minha parte, foi c:iada à Interbrás -isso 
foi colocado; há uma nota técnica ao Conselho 
sobre a importação, relatando essa possibi
lidade - e a lnterbrãs submeteu a proposta 
e foi dada, -peJO-CINÃB, Urna autorização ern 
relação a uma referênda de preços. Encami
nhou uma primeira proposta, a referéncia d_e 
preçoS estava alta e a referência de preço~ 
que foi dada era a de que a operação só era 
para ser feita se se conseguisse um preço 
igUal ao pieço que tinha sido conseguido pelas 
importações feitas pela concoirêrida da CFP, 
ou seja o mesmo preço posto no armazém. 

Então, aí, sUpunha-se que teria a vantagem, 
além de se conseguir o mesmo preço, da im
portação por terra, do pioneirismo, desafogar 
os portos. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi 
V~ s~ quem discutiu- com a Marc Rich o custo 
da operação? 

O SR JOÃO BOS<:O RIBEiRl:l .::.. -NãO di; 
cuti o custo da qperaçáo cotn: a Març _Rich. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Que 
significavam a planilha de custos em papel 
sem timbre, identificação e a assinatura que 
V. s~ passou para a Interbrás, orientando--a a 
procurar Marc Rich, já que as bases do con
tréitO já"eStaVàn1 defmidas?· · -

O SR. JOÃO BOSCÓ RIBEIRO - Eu não 
passei essa pl;~milha. _ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por 
que, no caso da compra do milho argentino, 
todos os 6rgã<;>s do Ministédo da Fazenda il.âo 
levaram em conta a nova realidade do meJ'v
cado mundial, profundamente afetado pela 
nova lei agricola americana, que provocou o 
movimento baixista dos preços internacio
nais? 

O SR. JOÃO BOS1:0 R113EIRO-Adecisão 
ãO Co~!lSelhô·~-·pareci!~ine que, -eni Urna reU
nião de 19 de julhq - hã uma_ r:tota técnica 
na reun-ião do Cõt1selho. em qp:e se analisa 
a conjuntura do.miiho e fala.-se qa impçrtaçã_o 
do milho argentino. E o que- Se- Jevou e_ se 
dis_cutiu no Conselho era que o milho tinha 
que ter o referencial_ de preços da ccmcor
rência ·da CFP, e o_ ganho que se -teria com 
essa operação· era justamente aquele que já 

- .-.· .. · 
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relatei, tanto que submeti a primeira proposta, 
quando chegou, à CFP-pafa fazer uma análise. 

A CFP qUestionoU ã questão do preço, apre
sentou o preço que havia sido conseguido 
na concorrência, e nós, Seap/Cinab, retorna
mos para a lnterbrâs qual era o preço referên
cia. O que âCohteceu é que a CFP estava que
rendo questionar a decisão política da impor
tação, e havia sido tomada a decisão política 
da questão. Em questão de preço, foi o preço 
referencial da concorrência já feita pela CFP. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Dentro 
do nosso País, a CFP era conhecedora do 
fenômeno da baixa, o que nem assim lhe 
garantiu a oportunidade de ser consultada. 

Aliás, a Seap, o Cinab e o próprio Ministério 
da Fazenda recusaram-se a aceitar as ponde
rações da CFP sobre a impropriedade _de se 
'":omprar milho argentino tão mais caro. 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRO - O milho 
argentino não foi comprado mais caro, foi 
comprado dentro dos parâmetros da CFP. 

O que aconteceu, Senado_ r, é -que haVia uma 
definição de conselho de política definida, e 
os órgãos setoriais têm uma visão setorial. 
São aqueles conflitos que-exiStein. A CFP ela 
tem uma função de proteger a produção. En
tão, essas ponderações da .CFP sã_o pontos 
de vista setoriais. mas no conjunto do abaste
cimento, muitas vezes prepondera outros fato
res que não esse espedficamente setorial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Os pre
ços pagos pelo milho importado implicaram 
na alocação de recursos na forma de subsídio? 
Eu pergunto, se os preçOS pãgos-pelO nl_ilho 
aregentino implicaram na alocação de recur
sos sob a forma de subsídio ~os importadores. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -foi colo
cado, no que tange à minha área, uma autori
zação para compra dentrO di um referencial 
de preços. Agora, como isso Compatibilizou 
·com o mercadO interno, iSso- é Um processo 
de análise. -

O SR. RELATOR (Mauro Bórges)- V. S• 
se lembra da diferença de preços entre o pro
duto nadonal e o importado? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não te
nho, agora, esses dados. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O as
sessor, por favor, tem aí essa anotação? 

O SR. ASSESSOR - A diferença, exata, 
no momento nós não temos. Mas era sabido, 
na época, que o produto importado era mais 
caro do que o produto nacional. A questão 
que se coloca é: que autoridade do Governo 
zelou peJo interesse do tesourp? Porque tinha 
que ser alocado recursos para cobrir essa dife
rença, diferentemente das importações de ou
tros produtos, como no caso da carne, se pen~ 
sava, na ép~, que haveria até um ganho, 
de onde surgiu a história de negócio da China; 
estávamos importando carne mais barata do 
que a carne doméstica. No caso do m~ho, 
rlltidamente estávamos comprando um pro
duto que teriamos que vender aqui dentro 
com grande prejuízo para o tesouro. Agora, 

a questão é que, até hoje, não está claro ainda 
qUe aütoridade do Executivo zelou pelo inte
resse dO tesouro ou mesmo tenha alocado 
esses recursos no âmbito das leis orçamen· 
tárias do País. 

O SR. JOÃO BOSCO IiiiBEIRO - Mas é 
preciso esclarecer que o problema era o de 
abastecimento. A falta do milho inviabiliza toda 
_a __ avlcultura e a suinoq.dtura. Um frango cor~ 
responde a 60% ou 70% de milho. Então, 
é um problema de decisão estratégica, e por 
isso o Governo tinha orçamentos específicos 
para estoques reguladores. A compatibilização 
do valor de mercado com o valor da produção 
é o que devemos procurar, mas pode haver 
no momento da conjuntura que isso difere, 
em tese. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
V. 5' falou com toda correção - que grande 
parte dos consumidores estavam na zona sul 
e que a compra na Argentina_ seria uma vanta
gem, por causa da proximidade. Foi V. s• 
(.jUe"m a'-ltorliou Q deslocamento do milho ar
gentino do Rio Grande do Sul e dos Estados 
vizinhos para o Nordeste? Isso inviabiliza aque
la idéia de proximidáde. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não me 
recordo especificamente, mas foi tratado nes
se problema do abastecimento do Nordeste. 
O Nordeste, a titulo de emer:Jência, houve des
locamentos.. O detalhe da operação, não me 
re_çordo, se ficou no âmbito esp_e_cífico da Seap 
ou de outra área. 

O SR. RELATOR (Mauro Bofges) -·COmo 
V. S• avalia o washout do milho argentinO, 87 
mü toneladas de milho. Como V. Sf avalia o 
washouf? 

O SR JOÃO BOSCO RlBEIRO - Eu não 
tratei dessa questão. 

_ O-SR. ~TOR (Mauro Borges) - Mas 
V~S• era o coordenador do Cinab. Quem trata~ 
ria, erttão? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Esse pro
blema eu_ não_tratei, Senador. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Não 
sabe de quem foi a responsabilidade, dessa 
devolução? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Não foi 
na minha fase. 

O SR. l<ElATOR (Mauro Borges) - Isso 
é de muita importância, porque acarretou pre
juízo no País; V. 8', então, não se recorda como 
ocorreu?-

0 SR. JOÃO BOSCO RlBEIRO- Possivel
mente~deve ter sido após a minha saida do 
Conselho. 

OSR RELATOR (Mauro Borges)-Deque 
fontes provieram os recursos do Tesouro Na
dona] para pagar o washout? Empréstimo in
temaciona!, emissão, o Sr. também não está 
a par disso? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
estou a par. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Colno 
V. s~ avalia o washout do milho americano, 
cinqüenta mil toneladas? Esse Washout foi 
provocado pela chegada da nossa safra, ao 
contrário do que se dizia, foi muito grande, 
então, acarreto_u cancelamento de negócios, 
devolução. 

O SR. JOÃO BOSCO RlBEIRO - Nessa 
fase deve_ ter sido posterior a minha saída. 

O SR. RELATQR (Mauro Borges)- O as
sessor poderia esclarecer se estava no período 
do Dr. João Basco? 

O SR. ASSESSOR- A operaçá'o de cance
lamento, salvo engano me_u, também em rela
ção às datas, já foi feita- n1àis para o finai do 
ano. Como ele declara que saiu em setembro 
da Secretaria Executiva, mas continuou como 
assessor do Ministro, pelo menos estaria pre
sente, eu não sei se eJe continuou como asses~ 
sor em assuntos diferentes de abastecimento, 
mas a operação do cancelamento talyez tenha 
sido pOsterior a setembro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Vamos 
fª';w Ç~gora sobre o arroL 

Por qUe no casO do arroz a Seap e-a Onab 
resolveram ampliar o prazo de entrada do pro
duto estrangeiro 

OSR.JOÃOBOSCORJBEIRO-Atéquan
do e_u estava na secretaria houve apenas uma 
ampliação, que foi discutida com o Ministro 
FunafO, para pequenos importadores e para 
aqueles que já tivessem com a mercadoria 
embarcada. Existe, eu não sei bem- os deta
lhes, ~as hou'(e apenas Uma ampliação de 
um assunto referente à plantação de arroz. 
E com essa ampliação do prazo já estava fora 
e eu já tinha deixado a s_ecretaria. 

O SR. RELATOR (M~uro Borges)- No dia 
30 de novembro de 1986, V. S! ainda estava 
lá na Cinab, não? O Sr. saiú em ·outubro? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Efetiva
. mente eti saí ilo ínício de outubro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia 
uma data final, 30 de setembro de _86, para 
a entrada do produto importado, para nãb pre
judicar o escoamento da shfra nacional, que 
geralmente começa a ser colhida meses após. 

O SR. JOÃO BOSCO RlB!'JRO -Até quan
do eu estava, essa discussão houve no sentido 
de, como não era responsabilidade do impor
tador a questão dos portOs, ós portoS estãvam 
com dificuldade de embarque, aqueles mlvios 
que já estivessem nos portos se poderia con
ceder. Mas essa foi a única questã_o que eu 
tratei em termos gerais. Possíveis ampliações 
pré~determinadas, não fui eu que tratei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
V. Sa• estava saindo nessa fase? _ 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Como 
foi posterior a 30 de setembro e eu saí na 
primeira semana de outubro, isso deve ter sido 
tratado posterior a minha saída. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem 
foi responsável pela mudança do conceito es-
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toque regulador de arroz, de 45 para 60 dias? 
Foi isso que permitiu o volume a ser impor
tado. Quem foi resPonsável pelo esticamento 
do prazo de internação? Não sabe? Era de 
45 dias e passou para 60. 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO -A interna
ção do produto, 45 dias a partir de quê? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A mu
dança do conceito estoque regulador tinha 
que ser dentro de um prazo de 45 dias e aí 
passaram para 6Q._Nao foi no tempo da sua 
gestão. 

O voto n~_3, em 6 ocasiôes,_deixa em branco 
o espaço preservado ao preço, 4 das quais 
matérias de deliberação. Ele deixava em bran
co um espaço de preço no voto. Quem prepa
rou tal voto e quem apresentou ao Ministro 
Funaro para que assinasse? 

O SR. JOÃO BOSTO RIBEIRO --0 voto 
n~ 3? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)"- É o 
voto sobre a importação de arroz. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- De arroz. 
Os primeiros votos, os que fófain -cfsSiiiãdos 

no dia 7 de março, foram preparados ela equi
pe do Minlstro que tratou do Plano Cruzado. 
Eu os recebi para, aprovados ad referendum, 
serem submetidos na primeira reunião. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-'- V. S' 
foi responsável pela preparação do voto Cinab 
tl'i" 38, de 16 de setembro, que trata do desre
presamento do arroz nacional pelo excesso 
de importação? Isso já era do seu tempo? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Possivel
mente estava. Estava, sim. 

Não tenho os votos aqui, mas poderia ver 
o detalhe. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A libe
ração de 900 mil toneladas dos estoques e 
essa operação de desrepresamento. 

O SR. JOÃO BOSCO .RIBEIRO - Isso aí 
é um problema da comercialização do produ
to. ESse_ \Pto foi preparado- pela Seap.-

OSR. REW\TOR (Mauro BorgeS)-OVoto 
n• 3ff. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Foi pre
parado pela parte técnica da Seap. Na realida
de, esses votos não chegaram a ser subme
tidos ao Conselho; os votos submetidos ao 
ConselhoJoram até ao n9 35, eles foram apro
vados ad referendum; esse, foi o preparado 
pela Seap. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Foi 
V. S• quem redigiu o Voto n~ 37, liberando 
as importações indiscriminadas do pescado? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não. Até 
tenho aqui um relatório, que apresentei aos 
Ministros. Não me recordo bem, mas existem 
alguns votos estabelecidos diretamente pela 
Seap, especialmente esses de setembro, a par
tir da última reunião. 

O do pescado, não tenho conhecimento de 
ter participado. 

O SR. REIA TOR (Mauro Borges) -O Voto 
n? 37- ainda foi do tempo do Sr. Basco. -

OSR JOÃO BOSCO RIBEIRO- É anterior 
ao do arroz, que foi mostrado aqui. 

Senador, a questá() que está subjacente aí, 
por· fávor, é que o decreto que cria a SeaP
Cinab coloca a Seap para servir à Secretaria 
Executiva do Cinab. Até que o decreto seja 
reformulado - e tsso é feito em outubro -
a Seap fome_ce todo o embasamento té_cnico 
de procedimento para Secretaria Executiva do 
Gnab. Então, o fato de argumentar que foi 
a Seap que-preparou, na verdade só confirma 
que õ Cinab, a Secretaria Executiva, era res~ 
ponsável por esse tipo de coisa, porque o de
creto lhe conferia poderes para tanto; não 
eram órgãos separados, que pudessem traba
lhar estanque. Muito pelo contrário. A SEAP 
tinha que se submeter, nas questões de abas
tecimento e_ importação, às-determinações de 
um conselho ministerial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Sem 
dúvidas. 

O SR.JOÃO BOSCO RIBEiRO- Então 
não--tn:!iiet-que_a seàp fazia e; Portanto, a 
responsabilidade era da Seap. Pelo contrário. 
À luz do decreto, a responsabilidade era da 
Secretaria" EXeCutiva do-Conselho lnterminis
terial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem 
está a par disso é o Dr. Basco. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Eu queria 
s_6. esclarecer que havia, na premência, até 
a última reunião formal,_os votos eram sempre 
encaminhados e, às vezes, havia votos enca
minhados ao Sr, Minlstro que, como Presi
dente do Conselho, estava acima e poderia 
aprovar ad referendum. Os votos eram nor
malmente colocados na próxima reunião e .. ~ 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Pois 
- é. ~as, de fato, eu queria realmeryte saber,.~. _ 

. O SR. JOÃO BOSCO RIBERIO -Está jus
tamente nesse intervalo entre a última reunião 
e a outra, que não houve. 

o__ SR. RELAJOR (Mauro Borges)- O Se
nhor ã_cha que- foi a Seap que rediQiu esse 

. voto, naturalmerite integrado na visão comum, 
liberando a importação indiscriminada do pes
cado. 

Teria sido redigido com a participação dos 
setores da Agricultura ou só da Fazenda, ex
clusivamen~e da Seap? 

· · O SR. JOÃO BOSCO RJBEIRU- Em rela· 
ção a esses votos- e eu falo no meu relatório, 
que apres_entei aos Srs. Ministros, que o sub-
meti a 5 reuniões ordinárias do Conselho, com 
as quais produziram 35 votos, 16 alusões -
esses votos intermediários que não tiveram 
opOrtünidade de ir ao Conselho, o Ministro 
houve por bem aprovar ad referendum da 
Seap, que exclusivamente levou. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Se
nhor sabe os resultados que isso acarretou, 
no mercado externo, esse voto 37? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não. 

o_sR: RELAtoR (MaUro Borges) -Aqui 
diz: "Segundo dados fornecidos pela Câmara 

-de Comércio de Oslo, os preços do bacalhau 
mais adquirido- pelo Brasil (gadidade, gadus 
morrua} subiram, quando cotados em dólares, 

·quase 80%, em função do voto 37. Houve 
uma má condução que provocou um aumen
to enorme, de 80% do custo em dólar." 

Vamos aos lácteos. V. S' sabe que a Secre
taria de Saúde de São Paulo obteve junto· _ao _ 
Cmab autorização para receber leite em pó 
desnatado dos estoques regulares de posse 
da Cabal, a preço subsdiado. a ser usado pelos 
seus programas soc:iais. Sabe disso? __ 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- O proble
ma da distribuição de leite eu não tinha, a 
nível interno, participação: era a Seap que ad
ministrava_essa questão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que_o pedido do}nan não foi aceito? Por que 
o fornecimento _à Secretaria de Saúde do Esta
.do de São Paulo? Ela não pode comprar a 
esse preço barato. Por que ocorreu esse fato? 

Q SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Na verda
de, a nível da distribuição do leite e das cotas 
de leite, eu não _tinha participação; isso era 
administrado pela Seap. Era um problema 
operacionaJ que a SeaP administrava. 

O SR. RELÃTOR (Mauro Bqrges)_- Há uma 
diferença enorme. A autorização para fornecer 
leite em pó desnatado para a Secretaria de 
Saúde de São Paulo partiu de quem? 

O SR. JOÃd ElOSCO RIBEIRO - Eu já 
disse que a distribuição do leite pelas compa
nhias hidratadoras, pelos programas sociais, 
era feita diretamente pela Seap. Era um pro
blema operacional. 

O SR. RElATOR (Mauro BOrges) - Pela 
Seap ou pela CobaJ? - ~ · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Por um 
ato da Seap. A Seap _ controlava as _cotas e 
a Cob_al distribuía na verdade, eu não tinha 
estrutura para fazer !sso. 

O SR. ASSÉSSOR- Senador, com licença, 
por favor: Não está se discutindo a questão 
operacional de que laticínio que empresa dis
tribui. Está-se discutindo -qUe a deliberação 
de entregar p_arte_do leite importado à Secre
taria de Saúde_de_ São Paulo foi uma decisão 
do Cinab. Essa é uma decisão encaminhada, 
rie.Sse·caso, peSsoalmente pelo Depoente, que 
assina o Voto n? 22, de 19 de julho de 1988, 
onde _ele propõe que a Secretaria de Saúde 
receba a parte. Então, não é possível que o 
Depoente possa alegar desconhecimento, 
quando a matéria é assinada por ele próprio, 
no dia 19 de julho. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Deixe-ine 
esclarecer. O qUe eu e.stava dizendo é que 
a operacionaJiiaÇão da distribuição é feita pela 
Seap. QUanto aó problema da dedsao do 
Cónsélho sobre esse encaminhameritO- es
tou me recordando - havia os programas 
sociais que se colocavam. Agora não sei o 
teor, não me lembro do teor do voto. Mas 
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isso foi submetido ao Conselho. Quem _opera~ 
donaliza? Eu não tinha estrutUra para distribuir 
leite a nenhuma companhta. 

O SR. RELATOR (MaurO Borges) - VJ_S• 
sabe que o Inan s6 obteve acesso ao leite 
em pó desnatado_ do _estoque regulador do 
Governo Federal através de uma operação 
trianguJar, da qual participou a Sab. É uma 
coisa muito estranha, uma empresa do Gover
no do Distrito Federal estar a par dessa nego
dação. 

O SR. JOÃO BOSCÓ RIBEIRO '-Acho que 
deve ser uma compra feita através da iniciatíva 
privada, sem a participação do Govemo.-

0 SR. RELATOR (Mauro BorQes).:.:.... Mas 
houve uma tramitação completamente estra
nha. ASpan, que foi a fuma vendedora, vendeu 
o leite à Sab, e esta o revendeu ao Inan, opera
ção essa que elevou o preço em 50% do leite 
para o Inan. Sabe-se, ademais, que essa opera
ção foi adredemente preparada para salvar fi
nanceiramente a Sab, naquela ocasi"ào em crí~ 
tica situação financeira. Esse é um asSuil.to 
realmente multo sério. 

O SR. JOÃO BO.Scb RIBEIRO - A nível 
do Conselho não houve uma participação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - .Mas 
uma operação que deu essa margem não cha
mou a atenção, não sofreu urna fiscalização? 
É um negócio completamente fora das nor
mas, uma operação desse tipo. O lnan, que 
é um órgão do Governo-, ·comprou uma mer
cadoria que o próprio Governo vendeu, com 
50 por cento de diferença?! 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Isso esta
va fora do âmbito da nossa atuação. Isso foi 
negociação, possivelmente, entre empresas. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - V. S• 
não tomou conhecimento-desse caso? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO .:_ Não tó
mei conhecimento. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - V. S•, 
sem a necessária autorização do Cinab, libe
rou a importação de produtos lácteos? O VOto 
n9 35 diz: "Esta Secretarla executiva autOrizou 
a aquisição de lácteos, que deu origem ao 
caso relatado pelo Sr. José .Carlos, da Comis
são Especial da Casa CiviL" O periodo está 
um pouco longo. - -- -

ElCqueria saber se V. S' .. aUtOrizou, sem a 
necessár1a anUência do Cinab, a importação 
de produtos lácteos, na qual se diz - decla
ração sua mesmo - "esta Secretaria Execu
tiva autorizou a aquisição de lácteos". 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Era a 
Seap que administrava essa questão dos lác
teos, inclusive os volumes. Era uma questão 
muito complicada, porque o abasteciménto 
de leite no País estava sendo 'feito quase que 
através de leite hidratado. E titã o, houve, numa 
certa época, um levantamento dessas situa
ções, para consoüdar, e foi submetida ao Con
selho uma consolidação dos quantitativos re
lativos ao leite. Talvez seja isso que V. Ex• esteja 
colocando. 

O SR. RE[ÀÍÚR (Mauro -Borges) - Quer 
dizer, então, que foi feito mais ou menos auto
nomamente pela Seap? 

O_ SR. JOÃO BOSCO- RIBEIRO - Não é 
autonomamente~ Não sei o que diz o Voto 
n~ 35, mas deve ser a consolidaçãq dos quanti
tativos. 

O SR. ASSESSOR - Só para esclarecer, 
vou ler um trecho, que é o segundo parágrafo 
do voto. O Voto n9 35 é do dia 28 de agosto, 
proposto_ pelo Secretário Executivo e aprova
-do ad referendum pelo Presidente do Conse
lho. No segundo parágrafo se diz: 

"No Interesse da normalidade do abas
-tecimento; ésta Secr'ê~ria Executiva, da
da a exigüidade de tempo, autorizou, em 

_ caráter de emergência, mais algumas 
aquisições de lácteos." 

_ Então, a questão que se coioca é esta: era 
da competência da Secretaria Executiva auto
rizar a importação de lácteos? O Secretario 
tinha competência legal para fazer Isso? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Era um 
problema de complementação de navios. Isso 
era sempre discutido com a Seap. Tinha que 
complementar. Então, esse voto foi justamen
te para demonstrclr aqueles quantitativos, que 
às vezes precisavam ser referendados pelo 
Conselho. 

O SR. REW\TOR (MaurO Borges)- Para 
va1idar, não é? 

O SR. JOÃO EOSCO RIBEIRO- Para vali
dar uma situação que tinha acontecido por 
problema operaciona!. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Agora, 
urna ou_!ra parte. No episódio da compra de 
leite em pó arneri_cano, através da Span, qual 
o envblvimento da embaixada americana no 
~egódo? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - A nego
ciação com _Ç>S americ<;~n9s &empre foi feita 
através do ··ccc. E a embaixada americana 
sempre_~~r:!!_péinhava. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Essa 
foi uma firma particular, que s_e dizia represen
tante exclusiva. 

O SR. JOÃO l'lOSCO RIBEIRO - A Span 
recebeu uma delegação de exclusividade da 

-CCC; OOrOó ~o agente_ da CCC: Isto realmente 
aconteceu. 

O SR. RElATOR (MaUro Borges)- O Se
nhor achou esse procedimento normal? 

O SR. J.bÃO BOSCO RIBEIRO - Parece
me que é Umà ãe-cisão a nível do governo 
arlieficano. Era L!ma entidade estatal ameri
cana, que deu urna concessão para uma com
panhia. 

- O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Era uma 
entidade privada. 

O SR. JOÃO BOSID RIBEIRO - Essa é 
uma questão que transcende _à nossa análise. 
Mas o tratamento da negociação sempre foi 

- feifO na minha órbita, enquanto participava 

com a_ emba_ixada e com os representantes 
do CCC A opercicionalização é que deYe ter 
sido passada especificamente para a compa
nhia. 

OSR_RELATOR (Maui'o Borges) -A própria 
fnterbrás desmentiu isso, porque ela comprou 
da CCC leite em pó. Isso prova realmente que 
a Span não era autenticamente uma represen
tante exclusiva americana que a lnterbrás fez 
compra. 

Por que V. S• deu ordens para que a Cabal 
aceitasse da Span, além da parcela a ela atriM 
buída na aprovação das propostas de licitação, 
mais onze mil toneladas de leite fora dos pro
cessos de licitação? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Isso foi 
por ordem do Presidente do Conselho. Na ver
dade, a questão da Cob"!f precisa ser esclare
cida. Houve uma licitação na qual se definiram 
algumas especificações, com explicações nas 
quais a embalagem do produto americano 
não satisfazia. E a cotação do leite americano 
era menor, _mas sob o ponto de vista forma] 
da licitação ·nao satisfazia. 

Reunimo-nos então com a Comissão, jimto 
com a Seap. A Comissão chegou a ser reunida 
no Gabinete do Ministro para discutir, e a posi
ção foi que haveria um riiandado de segu
rança, uril problema jurídico, se realmente não 
houvesse respaldo no âmbito do edital da con~ 
Cofi"ência_ para se- fazer a mesma. - --

Respeitou-se o edita], mas havia a neCes
sidade urgente de mais leite. O trâmite de urna 
nova licitação demandaria todo aquele pro
cesso. Então, o Presidente do Conselho deu 
ordem para que se comprasse o leite, çiesde 
que a firma fiXasse o mesmo preço com que 
havia entrado na concorrência e não preço 
menor do que o preço de compra da concor
rência. Isso foi objeto numa nota técnica aprea 
sentada na reunião seguinte no Conselho, que 
referendou essa ordem do Sr. Ministro. 

OSR RELATOR (Mauro Borges)-Há urna 
determinação de V. S', de 19 de maio de 1986, 
dizendo que esse novo resultado da licitação 
da compra de leite realizada pela Cabal por 
conta do acidente de Chemobyl. Em 9 de ju
nho, V. 5' volta atrás e novamente inclui os 
países da Comunidade Económica Européia 
na_ condição de fonecedores da mercadoria. 

O que levou V. 8' a rever" essa posição ori
gina]? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Ê preciso 
esclarecer bem. Quando surgiu o acidente de 
Chemobyl, houve um pânico geral. Não sabía
mos a dimensão exata. Levamos esse assunto, 
juntamente com a Seap, ao_ Presidente do 
Conselho, expondo a situação. E a decisão 
foi que a única forma que teriam os-seria a 
suspensão da licitação. E suspendeu-se. No 
processo- em seguida houve toda uma movi
mentação internacional dos países, os repre
sentantes da Cornuntdade Económica Euro
péia foram ao Ministério da Fazenda e reuni
ram-se com o Minfstio, logicamente colocan
do a questão do esclarecimento. A questão 
voltou a nível do Presidente do Conselho, que 
autorizou Que se fizesse nova licitação, excluin-
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do os países da Europa "Oriental, que estariam 
mais próximos do acidente, já que eles, repre
sentantes da Comunidade, tinham trazido a 
garantia da dimensão do problema. 

Foi o equacionamento, aquele primeiro mo
mento, por desconhecimento, e para segu
rança foi suspenso. E num -segundo momen
to, pela ava1iação da conjuntura, eliminou-se 
da concorrência o leite oriundo da Europa 
Oriental. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O Sr. 
Legra, por telefone, havia advertido que a ex
clusão de países europeus da condição de 
fornecedores para o edital de compra do leite 
em p6 pela Cobal poderia dificultar a negocia
ção da carne comunitária pelo Brasil? V. S• 
está a par desse fato? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reaü· 
dade, esse era um prblerna internacional. In
clusive, o próprio Itainarati partfcipou. Era bas
tante dificil, tomar-se uma decisão daquela 
envergadura. Eu soube de notícias, mas dire
tamente não fui informado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Então, 
quem assume a responsabilidade de importar 
o leite com a contaminação aceitável, do pon
to de vista de saúde? Foi o Coh.Selho ·ou V. 
S•? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Há duas 
questões. A primeira é a de abrir uma nóva 
licitação. Essa notkiáque V. Ext ouviu, eu gos
taria de esclarecer bem. Decidimos. então, em 
conjunto com a Seap, Ir ao Ministro, que to
mou a decisão imediata de suspender. Depois, 
houve os esclarecimentos internacionais. S. 
Ex' autorizou-nos a abrir novamente a licita
ção, porque precisávamos de leite, mas não 
de leite contaminado. 

Quando surgiu o problema da possível con
taminação, eu, imediatamente, em conjunto 
com a Seap, suspendi a entrega do leite, fa 
uma comissão, para a qual foram convocados 
o Min1stérfo da Saúde, a Organ-izaçãO MUndial 
de Saúde e universidades, para fazermos _uma 
análise da questão,_.Suspendeu-se o desem
barque até que se analisasse a qUestão que, 
depois, foi verificada juridicamente, porque Q _ 

problema nuclear era privativo da CNEN. Esse 
assunto foi tratado dentro das normas esped
ficas do setor. Logicamente o controle de qua
lidade é privativo dos órgãos específicos. Não 
se autorizou a importação de leite contami
nado; o que se autorizou foi a importação den
tro dos parâmetros específicos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S' 
assina o Voto n9 35/86 e declara, in verbis 

"No Interesse da normalidade do abas
tecimento, com o objetivo de comple
mentar a oferta no mercado Interno, esta 
Secretaria Executiva, dada a exigüidade 
do tempo, autorizou, em caráter de ur
gência, mais algumas aqUisições de lác
teos já realizadas e em curso." 

Pergunta-se: com base no Decreto n9 
921408/86, de criação do Cinab. é cabível à 
Subse-cretaria Executiva autorizar a importa
ção? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Essa per· 
gunta já está respondida. Compatibilizar car
gas de navios é um problema ligado à opera
donalizaçã.o. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -As autori
zações efetivadas por v. s• foram por carta, 
ofício, telex ou telefone? 

<fSR. JOÃO BOSCO RIBEIRO :._ Normal· 
mente sempre é por telex. 

O SR. ASSESSOR - Sr. Senador, só para 
contrapor a·- argumento de que isso é para 
acomodar a operação de cargas em navios, 
gostaria de ressaltar que e_ss~ voto _e_stá pedin
do autorização para 54 mil toneladas de lác
teos, uma carga impossível de acomodação 
em navios. Cinqüeilta e "quatro mil toneladas 
envolvem dezenas de navios. EntãO, nãO é 
uma quantidade que sirva para acomodar dife
renças de carga, A expressão da quantidade 
são 54 milhões de quilos de produto. É uma 
quantidade muito grande para caber sob esse 
argumento. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Eu gosta· 
ria de esclarecer ao Sr. Assessor que esses 
quantitativos... · 

J) SR. ASSESSOR- O esclarecimenfO que 
- V. S' tem que fazer é à Mesa. 

O SR. JOÃO BQSCO RIBEIRO - Descul· 
pe-me. Esses quantitativos levantados são os 
da importação. Possivelmente está incluída a 
autorização de anteriores. Eu disse desde o 
início que Isso foi para consolidar uma situa
ção. Deram-se os valores da importação. Na 
realidade, a autorização não é para esse volu
me. Esse voto - talvez a redaçZio não esteja 
precisa- foi para consolidar autorizações que 
ti_nf)arn sido feitas ~ que já esta'-':am possivel
mente embutidas em outros votos. Talvez te
nha que se fazer um levantamento. Eu não 
autorizei esc5e volume. Isso foi para consOlidar 
s!tu_ações qu_e não estavam previstas em votos 
-anteriores. 

O SR. RELATO~(Mauro Borges)- Quer 
dizer que o Cmab confirmou todas as provi
dências de V. S'? Houve confirmação de _auto
rização da sua iniciativa de" autorizar? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME. 
LLO ~ Isso foi submetido ao Conselho, que 
aprovou esse voto, o qual está aprovado pelo 
Presidente do Conselho, anteriormente. TaJvez 
aí sej~ _ _lll11_~r9blema de redação. 

- A SRA.-ASSESSORA - Eu quero colocar 
uma posição já levantda aqui, na CPI, antes. · 
A própria Cabal alega que esse voto veio para 
ratificar a lic_itação realizada por ela, porque 
os quantitativos não fecham. Então, a Cabal 
aJega que fez urna licitação de 43 mil tonela
das, mas que 35 mil foram autorizadas através 
desse voto. 

OSR.JOÃO BOSCO RIBEIRO- Nós anali
samos autorizações do Presidente do Conse
lho anterior. Anteriormente, esse voto foi para 
consolidar situações anteriores. Isso, eu não 
estou desmentindo. Houve licitação para a 
própria compra da Cabal, que possivelmente 

esteja inSerida nesse voto e que foi uma- deci
são do Presidente _do Conselho. Tanto, que 
ele assinou esse_ voto ad referendum . 

OSR RELATOR (Mauro BorgeS) ~Sr. Pre· 
sidente, já terminei. 

o-SR _PRESIDENTE (Dirceu Carr:ieiro) --
Nós agradecemos a intervenção do Sr. Mauro 
Borges. Gostaríamos de encaminhar algumas 
questões em que não conseguimos verificar 
a sua clareza necessária para o desenvolvi
mento dos trabalhos da Comissão. Portanto, 
vamos retomar aJgumas coisas que já foram 
aqui indagados pelo Senador Mauro Borges. 

Durante todo o desdobramento do trabalho 
da Comissão, tivemos dificuldade em obter 
claramente a forma e os encaminhamentos 
que resultaram na participação da Sogevian~ 
des nesse consórcio;· Ficou, repetidas vez_es, 
aqui na ComiSSão, registrado que não foi da 
resporisabilidade da lnterbrás essa qualifica
ção e esse encaminhamento. Tanto é que, 
no dia 8 de maio, a lnterbrás, através da sua 
Diretoria, aprovou, pela nota técnica, depois 
d,e evidentemente examínados todos os entor
nas da questão, o nome_ da empresa SocOpar 
que, no dia 13, cinco dias depois, trouxe para 
a reunião do Cinab esssa qualificação, este 
encaminhamento. 

Quando se efetivou a reunião, no dia 13, 
haviá já uma· pessoa representando a Soge-
viandes sentada à mesa. Tinha que ter havido 
um entendimento e um encaminhamento de 
natureza oficial, para que estivesse já um re
presentante deSsa empresa Que passou a fãzer 
parte do consórcío, sentada à rnes_a De modo 
que nós precisaríamos,_para ()esclarecimento, 
e é de reSponsabilidade de V. S• essi esclãieci
men_to, pois era SéC:retãiío Executivo do Con
selho, dos detalhes que justificaram ou que 
embasaram a presença dessa nova empresa 
como parte do consórcio d~ aquisiç?lo de car~ 
ne, corno operadora do mercado europeu. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -_Vou pro
cutar esclarecer o que eu já disse. 

Na realidade, houve uma determinação do 
Presidente do toiiSelho pela não exclusivida
de. Ele insJstiliili.im rníniino de três empresas, 
contraditando a Interbrás, que queria a uni
dade. 

Essa empresa apreSentou-se aó Ministério 
da Fazenda; ela não foi imposta·. Na realidade, 
naquele dia, não se fez negociação alguma 
com essa empresa. O que houve foi que, num 
primeiro instante, foi passada à lnterbrás a de
terminação superior de que se analissasse es
sa empresa que possuía ligações importantes 
e poderia dar um grande retomo ao Brasil, 

Nada mais disso foi feito. A negociação e 
a formação do consórcio foram privativas da 
Interbrás no processamento da operação, 

O SR. PRESIDENTE-(Dirceu tameiro) '
Quem fez cantata com o Ministério da Fazen
da? Quais os representantes? Que pessoaS 
representavam essa empresa nesses cantatas 
preliminares? -- - ---

0 SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Havia, 
naquela oportunidade, um representante -
não me recordo quem era - que se apre-
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sentou à lnterbrás, uma vez que havia uma 
informação superior de que se tratava de uma 
empresa que tinha uma oferta de contrapar
tida importante para o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu -carneiro) -
Esses procedimentos de qualificação de uma 
empresa a nível internacional é algo que de-
mora algum tempo. -

O SR JOÃO BOSCO RIBEJRO- Senador, 
nós não qualificamos essa empresa; não te
mos nem estrutura para isso. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Perfeito. Então, acolho a observaçao, mas 
continuo encaminhando a necessidade para, 
num tempo mínimo, proceder-se à qualifica
ção de uma empresa a nível internacional. Pelo 
que consta dos depoimentos, não se cons
tatou esse tempo poss[vel. Desde que a lnter
brás aprovou urna participante, a Socopar, 
veio para Brasília e, nessa reunião do Conse
lho, já estava a outra participante. 

O SR. JOÃU BOSCORIBEIRO- Não esta
va. Não houve reunião do Conselho. Não hou
ve reunião nenhuma operacional. Houve a 
apresentação de um representante, que estava 
naquele momento· circunstancialmente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Ele estava circunstancialmente presente? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEJRO.- Estava, 
mas a essa reunião do representante que esta
V<;J interessado no processamento e se apre
sentou à lnterbrás, mas não tivemos, nesse 
dia, nenhuma negociação. A negociação foi 
posterior à formação do consórcio. 

O.SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro) -
Estando presente a uma reunião dessa impor
tância, envolvendo tais decisões. ou pelo me
nos encaminhamentos de decisões,_ quem o 
teria convidado para participar, para sentar-se 
à mesa, nessa reunião, quando não havia sido 
qualificado ainda, segundo a sua afirmação? 
Essa segunda empresa não havia sldo qualifi
cada, mas já tinha um representante lá dentro? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEJRO- Eu insisto 
em dizer que houve a apresentação à lnterbrás, 
que avaliaria. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -
Nesse dia 13 é_que foi apresentada à Interbrás 
essa segunda alternativa? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO ~ Exata
mente. Inclusive se indicava que a lnterbrás 
deveria procurar a decisão do Ministro, que 
era para se colocar pelo menos três empresas. 

Josteriormente, a lnterbrás voltou à coloca
çao de que era muito difícil, que tinha conse
guido uma solução de uma unidade. Fomos 
então levar ao Ministro novamente a questão, 
que ratificou a posição de ficar com duas em
presas. Não conseguimos ainda esclarecer em 
profundidade esta questão, porque _existem 
declarações explícitas, por mais de uma vez 
citadas aqui na Comissão, ou por escrito, ou 
por relatório, que não foi a InterbráS"; não é 
da responsabilidade_ da Interbrás, não foi ela 
que apresentou esta empresa operadora do 

Mercado Comam· EuroPeu. E quando se refe
re a que_ ela estava participando do consórcio, 
foi Um ato poSterior a esse dia em que, inclu
sive, ela participou de reuniões oficiais. Eu 
gostaria de saber, nos nossos relatórios, se 
temos mais detalhes oportunos para serem 
lembrados aqui neste momento, para que fsso 
possa contribuir para o esclarecimento. Con-

- -vOco, então, o nosso. assessor para este_ re- -
gistro. 

O SR AS_SESSdR ~Creio que pode contri-· 
buir paia situar especificarrierite a questão é 

-que no diã 8 de maio a Diretoria da lnterbrás 
aprova formalmente uma nota técnica do se
tor competente da empresa para que uma 
única empresa foss-e ca'ndidata ao contrato. 
No dia 13 de_ maio, em reunião em Brasília, 
a lnterbrás comunica que escolheu apenas 
uma empresa. "Ainda neste dia 13 à lnterbrás 

_é apresentado um elemento da empresa So
geviandes. No dia 15 de maio, portanto dois 
dias depois da reunião, há um mandato formal 
da lnterbrás, qualificando não só a Socopar, 
mas também a Sogevíandes. Então, entre a 
apresentaçãu da Sogeviandes à Interbrás e a 
expediçãç do mandato formal em nome das 
dy_a~ companhias decorrem não mais do que 
48 horas. Esses _são_ ·os dados cronológicos 
da CtefiniÇãO. Em 48 horas a lnterbrás recebe 
a notícia d~ que uma segunda empresa iria 
entrar e expede um mandato formal creden
ciando-a para que fosse feita a negociação. 
No dia 14, um dia depois da reunião, há a 
expedição de um telex do diretor Corbelini 

-da Interbrás, dirigido ao Dr. João Basco Ribei
ro; o telex é do dia 14 de maio e tem o número 
190.09"9, mencionando já as condtções, pe
dindo apr'ovação para o mandato formal que 
ele expediria no dia seguinte. Quer dizer, no 
dia 14 já estava certo que a Sogeviandes iria 
entrar. No dia 13 há a reunião, no dia 14 _o 
Diretor Ccibelini pede-que o Secretário Execu
tivo aceite o fOrfnato do mandato e no dia 
15 a lnterbrás expede para Paris, em nome 
das duas _empresas, o mandato formal. Então, 
poderiamos concluir que o prazo de negocia
ção para aceitação da Interbrás foi entre o 
dia 13 e i4. PortantO, 24 horas. 

O SR: -PRESlDENTE (Dirceu Carneiro) -
Uma vez identificados os períodos de tempo 
em qUe aconteceram os fatos, gostaríamos 
que-v._ Sf detalhasse um pouco mais essa 
questãO, para o esclarecimento desta Comis
são, já que esta responsabilidade vem sendo 
apontada pot outros depoimentos aqui regis
trados, qué -fica no âmbito do conselh6 de 
V. S•,-o.Secretário ExecUtivo. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Creio que 
já esdareci to_da esta questão que foi condu
zida - já o diss_e - com éf j:>articípação do 
Presidente do Conselho, da Seap e do Cinab. 
É necessário que se coloque que havia uma 
premêiicia de tempo. Houve uma colocação 
para a Jnterbrás em relação a uma empresa 
que tinha sido apreSentada. O fato de a Jnter
brás t~r aprovado é porque possivelmente 
achou condições de aprovar, porque essa em
presa tinha qualificações. Tenho a paJélvra da 

Intefbrás na avaliação da operação de que foi 
muito positiva a entra·da das duas empresas 
que, inclusive, reforçou e deu mais credibi
lidade e agilidade à operação. Não sei se essa 
agilidade possa ter trazidO algum prejuízo à 
própria operação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu-Carneiro) -
A Interbrás, sempre que inquirida por esta Co
missão, através de suas autoridades, conside

. r.cw<J-se sempre executora de decisõe_s. Portan
to, ela executou a qualificação de uma empre
sa, quando lhe foi assim solicitado, e ela incluiu 
esta outra, não porque ela tenha chegado a 
um entendimento e à sua qualificação, mas 
ela executou uma detenninaçâo superior. É 
o que eles têm registrado ã.qui nOs depoimenM 
tos. Ela, portanto, não acolhe esse argumento 
de que trabalhou e qualificou uma segunda 
empresa; eia recebeu uma determinação. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEJRO - Não ti
nharnos estrutura para fazer essa avaliação; 
já repeti isto. E tanto esta empresa deve ter 
tido a qualificação, que até na segunda opera
ção ela foi incluída novamente. 

Esta colocação da empresa refletiu de uma 
-análise a nível de apresentação; de apresen
tação de uma empresa que tinha se apresen
tado com toda a clareza! Isso foi colocado 
cofn clareza! Se houvesse alguma coisa assim 
espúria, não se colocava com aquela clareza 
que se colocou, para ela fazer a análise, porque 
a empresa propunha detenninados retornos 
ao País, como a própria lnterbrás, depois, ava
liou a operação e acreditou que teve esse re
tomo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Carneiro) :...._ 
Também por palavra de diret_ores e do próprio 
Presidente da lnterbrás, que é o Diretor Execu
tivo dessa empresa; ele avalia, em depoimento 
muito recente, que não houve qualquer ganho; 
e isto também contraria a sua observação. 
Ele depôs, aqui, dizendo que não houve qual
quer ganho por acréscimo desta empresa. 

Por outro lado, a questão da quota Hilton, 
-também, que foi um dos argumentos coloca

dos_ por V. S', de que esta empresa teria condi
ções, "cacife", para negociar a quota Hilton, 
não cçmferem com os depoimentos que esta 
Comissão tem tornado e tem recebido, porque 
esta questão da quota Hilton era uma questão 
diplomática do nosso encarregado de negó
cios em Bruxelas muito antiga e que, num 
determinado momento, esta representação 
brasileira viu oportuna a inclusão da contra
partida, e foi urna vitória; Inclusive, diplomá

-tica. De modo-qUe i18o consta nada que tenha 
sido uma empresa que, de modo muito parti
Ct.i1ãr, tenha arCança:do isto, inclusive, pela for
ma como a mesma foí tafnb€n1. adrriitida. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, a quota Hilton era uma luta antiga, e 
não nego a afirmação do Sr. Senador, de que 
foi uma vitória diplomática muitO importante. 
O que aconteceu foi que, no bojo dessa nego
ciação, houve um somatório de fatores para 
a obtenção. Talvez não seja o determinante, 
mas foi conseguido, no bojo dessa negocia
ção, a quota Hilton. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ C~rneirol..
Por outro lado, a questão da idade da caffie. 
Os contratos qu~ foram assinados com as 
duas operadoras_ estabeleciam ~me, no _máxi
mo, de 18 meses de idade de abate._ _ . 

O regulamento a que o Senador Ma~ro Egr
ges já fez referência era_ dar o,_ como dizem 
os europeus, gostam de ser nesta questão de __ 
negócios sob a forma de leilão, que a carne 
a ser entregue nesta operação, e ela era espe
cffica para o Brasil, ela era a carne mais velha, 
porque isso está escrito no regulamento; a 
carne não é a came mais velha do período · 
de 18 meses; era_ a carne mais velha doesto
que estratégico, afinal, do Mercado Comum 
Europeu, dos estoques de intervenção. 

De modo que, Já, isto era muito claro, e 
os próprios diretores do Mercado Comum EJJ:. 
ropeu, em depoimento perante membros des
ta Comissão, confirmaram ,que era a carne 
mais velha que eles tinham lá, porque istO 
era um regulamento públlco, daro, _e_ que eles 
não tinham nenhum motivo de negar ou dei
xar de qualquer outra forma senão claro e, 
portanto, neste aspecto, houve um descum
primento do contrato. 

Gostarfarnos de saber, especialmente rela
cionado com a inspeção sanitária. Esta inspe
ção sanitária não foi feita somente pela neces
sidade de urgência da operação, inspeção sa
nitária demora muito, atrasa o embarque, ou 
foi algo rápido, convencional, normal, comum, 
e, portanto, não sendo inspecionada a c_ame, 
ela veio fora dos contratos. -

O SR. JQÁO BQSCO RiaEIRO ~É preciso 
esclarecer que a informação que tive, quando 
parti<:::ipei do trabalho, inclusive, do pessoal 
técnico que especificou a carne, a_informa~;ão 
sempre era de que a carne era de 18 meses._ 
Esse é o contrato que eu tenho conhecimento._ 
Estou tendo conhecimento dessa outra infor
mação ... agora, a inspeção sanitária, a que 
já me referi, que foi dada alternativamente_ aos 
países de origem, foi para inspedonar as con
dições da especificação que foi fJXada por nós. 
Houve uma especificação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)_
Nessa espedficaçâc estava a idade da carne? 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO~ Estavam . 
definidos os 18 meses. Isso foi_claro e discu
tidas a nível técnico essas_ condições, tanto 
que no contrato deve constar e$Se.dado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O contrato constou, reconhecermos essa afir
mação como verdadeira, só que o regulamen
to do Mercado Cornum Euf9peu não tomou 
conhecimento porque, segundo eles, nem é 
praxe tomar conhecimentos desses detalhes 
contratuais de uma operadora com o dest_[no_ 
que vai ter o produto. Eles têm um regula
mento e daquele regulamento é que preside 
a operação, e não um contrato. que a empresa 
tem com o Brasil, com Cobal, com a lnterbrás, 
com qualquer out(a coisa. Porque deste docu
mento eles não tomam conhecimento; e nes
se regulamento flca claro que a carne retirada 
do estoque de intervenção é a carne mais ve
lha, porque esta~ a regra do jogo des_te regula-

-men~; _de modo que isso é algo que esta 
Comissão já tem como ve_rdade, que a carne 
foi a mais velha. 

Qu.eremOs saber como é que as autoridades 
brasileiras receberam este produto (jue não 
era o produto, que não preenchia as especifi
-cações contratuais __ e_,_ portanto, aí, tem a ver 
com o preço do prodL!to, com uma série de 
circunstâncias, com a_ qu~idade do produto 
e oUtras cojsas que tOOos que lidam com essa 
área sabem quais são? 

_-'L$. JOÁO BOSéo RIBEIRO- Sr. Sena
dor, no meu âmbito -não tinha estfutura -_de 
fiscali.zaÇão.de fazer ~e eo:ntrol~~ caça órgã.o 
tem as suas condições específicas de fazer 
tal controle. o meu conhecimento da idade 
da_~rne é de 18 ·m.~ses que foi_a especificação 
definida no âmbito· da decisão. 

O SR. PRESlDE_l'iTE_ (Dirceu Carneiro) -
Quem decide sobre a inspeção? Quem liberou 
a inspeção de embarque da carne na Europa? 
Pelos veterinários bras_ileiros? Que órgão libe-
rou? -

- O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO - Houve, 
como já disse, a -inspeção é privativa da Cípa, 
que é um órgão do Ministério da Agricultura, 
produtos animais. Já historiei aqui a neces
sidade do embarque imediato da carne. Não 
houve, em momento algum, a liberação de 
inspeção. Houve uma, emergencialmente, pa
ra no embarque imediato da carne, uma acei
tação dos atestados das autoJidades sanitárias 
da origem da carne, que não é uma liberação 
da inspeção que, inclusive, poCie ser feita na 
chegada a posteriori, e a inspeção foi feita, 
indu.s.ive~ na Europa com os veterinários brasi-
leiros~ - - - -

O -SR. RElATOR 1Mauro 1;3orges) - Pefo 
que _eu sei, os veterinários brasileiros não ins
PéciOnarãm. se valeram dos exames feitos-pe
los ~ni~s da CEE nos· países de origem. 

O SR. JOÁO BOSCO RiaEIRO -Até por
que pOr if)fOrmaÇãó que tínhamos e aí é priva
tivo da ár_ea, é que havia um acordo intem~
cional; o Brasil é ~portador para a CEE e 
é importador também. Há um acordo intemã
cional de técnicos, para a aceitação. 

O SR. RELÃTOR (MaUro Borges)- Entà_o, 
p_ara que a-ComiSsão.brasileira foi lá? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
posso me aprofundar neste assunto, mas é 
uma norma geral que existe_da inspeção como 
foram veterinárfos aos Estados Unidos _etc.;_ 
Nos casos, alternativamente, poderia ser usa
do este acordo _internacional como foi usado 
para os embarques imediatos, mas isso cabe 
à autoridade sanitária b(asileira aceitar de uma 
forma global ou parciaL 

-O -SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-_
Bom, V. S• diz então que a decisão_ de inspe
donar ou não a carne por ocasião do seu 
embarque é do Ministério da Agrktt!tura. É 
esta a autoridade responsável por esta qu~s
tão. 

O SR JOÃO BOSCO RiaEIRO - Sim, n_a 
realidade h_ouve urna decisão da qual_p"clrti
clpol!? MinistériC) da Fazenda que foi aquela 
emergencialmente no primeiro embarque, 
mas nãõ houve em nenhum momento a li_be
ra_ção da_inspeçãó, houve a aceitação do ates
tado que pode ser verificado ·ou __ s_e fazer a 
insp_eção a qualquer momento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu _Carneiro} -
Sobre algum detalhe de entendimentos que 
ôbrigatoriamente não foram feitos pela Jnter ... 
brás e que teria que ter sido_feito_no âmbito 
do Conselho, Gnab/Seap com esta empresa 
européia, e isto se constata que foi feito porque 
estava aqui um seu representante que tem 
domicilio na Europa. Portanto, ele se deslocou 
de lá antes do dia 13 para estar aqui no· dia 
13. Quem fez estes tontatos_? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -: Eu não 
sei. 

O SR PRESIDENTE_(Dirceu Carneiro)
Não há nenhum conhe:cimentq deste tipo de 
contato. 

O S~. JOÁO BOSCO RiaEIRO - Não, eu 
não tiy~ .. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A primeira vez que V. S' tev_e contato com 
algum elemento quando foi, nesta cronologia? 

O SR JOÁO__BOSCO RIBEIRO - Foram
me levados elementos da empresa, _catálogos 
da em~!esa, mas nao tive cantata. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Pela sua assessoria? Foi levado pela sua asses
soria? 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO-~ Não, eles 
tiveram cont.ãfo corni_go, foram lá. não identi
fico quem .. ~ hoje. Foram-rri.e repassadas as 
informações da empresa que eu repassei pos
teriormente para ã lnterbrás. 

O SR. PRESIDENTE;_ (Dirceu Çarneiro) ~ 
E qual a autoridade brasileira que convidou 
o elemento, o representante desta empresa, 
para urna reunião oficial de convocaÇão pUbli
ca no dia 13 de_ maio? Alguém tem que ter 
convidado. Ele não pode ter invadido, senão 
nós teríamos que chamar a polí<;ia. - -·-- ---

0 SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO ~ N_ãg há 
um CóilVit~. H9uve aquela colocação1: c;omq 
eu j~ disse, para a lnterbrás, que havia essa 
empr'esá que tinha se apresentado e que se 
fiz.eSs.e avaliação desta,_No meu âmbito s.e_re
sumiu a esta questão. 

9 SR_---~-~ENTE.(Dirceu ·carneiro)
E ninguém convidou, não houve_ nenhuma 
autoridade brasileira que convidãsse este_ re-
presentante para estar em uma reunião-oficial 
do Conselho? --

0 SR JOÁO BOSCO RIBEIRO- Não hou
ve reunião oficial dp ConSelho: .. 

0- SR:--PRESIDENTE -(Dirceu Carneiro) -
Mas no dia _13 de maio não houve uma reunião 
em que a lnte_rbrás trouxe e comunl~o_u oficial
mente que tinha qual{ficado uma empresa. 
_Não houv~ reunião? 
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O SR JOÃO BOSCO-RlBE:RO - Houve 
reunião a nível operaciona1 da Seap, dos Se
cretários, com a Interbrás; não houve reunião 
do Conselho. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Houve uma reunião sim: Interbrás, Secretários 
e o Conselho. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO-: .. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) -
E nesta reunião não estava presente o repre
sentante desta nova empresa? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não, não 
estava presente. Posteriormente o represen
tante foi apresentado à lnterbrás. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
E este posteriormente .. é quanto tempo? À 
tarde? Duas horas depois? Depois do meto
dia? Já que a reunião foi de manhã. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
sei. Não me recapitulo aqui do cronograma 
de horários. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Devemos ainda perguntar maJs sobre isso. 

Bom, quanto a essa questão do milho ar
gentino, foi enfatizado aqui pelo depoimento 
de V. S• que a Interbrás é que tem os instru
mentos adequados para fazer a qUalificação 
e a seleção_de_empresas que vão operacio
nalizar produtos que o País tem interesse. No 
caso aqui com a Argentina, o milho. 

Consta que a Interbrás fez esse trabalho, 
fez as tomadas. Inclusive, certos níveis de pro
postas. ela foi até praticamente à seleção com
propostas já das empresas que deveriam ser 
adonadas para importação do milho da Ar
gentina e que, no Conselho não se acolheu 
essas _empresas selecionadas pela fnterbrás, 
e se interpôs uma outra, uma terceira. Gosta
ríamos de receber esclarecimentos, pelo seu 
conhecimento e pela sua responsabilidade 
neste aspecto, da questão que acabei de fazer 
referência. 

OSR.JOÃOBOSCORIBEIRO-Aquestiió 
do milho argentino foi analisada. Já que todos 
aqueles aspectos referentes ao transporte por 
terra, por ferrovia da atividade pioneira, foi soli
citado num determinado momento, que a In
terbrás apresentasse uma proposta referente 
a esta questão. E-a propOsta apresentada pela 
Interbrás, foi objeto de diferentes negociações, 
em relação a isso ... ,- eu a submeti inclusive 
à CPF, submeti a questão da importação do 
milho argentino ao Coriselho, através de notas 
técnicas. O ·assunto, na reunião no início de 
julho, foi ana1isado novamente, e desse pro
cessamento é que resultou a defmição da im
portação. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Perfeito? Quanto aos mecanismos- de impor
tação, o exame das necessidades, as questões 
estratégicas de transporte e situação geográ
fica de pleno acordo. O que não chegamos 
ainda, é a operadora dessa negociação. Aqui 
foi feito sempre referência que à lnterbrás ca
bia, porque tinha instrumentos apropriados 
para fazer a qualificação das empresas a se-

rem c-ontactadas é tal, para efetivar esSa opera
ção. Consta~ por diversos depoimentos, por 
inquéritos-, aqui,ne:Sta comissão, por depoi
mentos pessoal ou por escrito que o Conselho 
não acolheu a seleção- e qualificação feita pela 
lilterbrás. Porque o COhseJho não acolheu? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - A lnter
brás não tem conhecimento assim dessa sele
ção. A negociação-Com a Interbrás, se proces
soU dentro-uni-a porposta na qual houve uma 
autorização da Interbrás, do parâmetro de pre
ço limite, que era o parâmetro da CFP. Houve 
wna autorização-dada pelo Cmab/Seap à lnter
brás para negociação, autorizando as propos
tas que foram submetidas a ela 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- -
Mas o Conselho aprova, como aprovou a ope
radora européia Socopa. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Como? 

-o SR.- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O Cansemo aproVou a operadora européia Se
copa, não aprovou? Quando eJe importou car
ne da Europa. Quando o Brasil importou carne 
da Europa, a Interbrás fez uma qualificação 
de uma eni.pi'éSao chamada Socapa, e comu
nicou ... _ 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- 0 proble
ma internacional, Senador, "é um problema 
que nem a ·seap, nem o Cinab tinham estru
tura para fazer essa análise. Se houvesse pro
blema em _relação a alguma empresa que não 
tinha possibilidade de fazer uma operação, a 
Interbrás é que iria fazer um contrato com 
ela. 

O SR. PRESJDENTE--(Dirceu Carneiro) -
Então, estamos de acordo que era a lnterbrás 
que deveria encaminhar. Ela encaminhou a 

- qualificação de uma ou duas empresas e essa 
uma ou duas não foram acolhidas, por quê? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não hã 
esse não acolhimento. O que é intereSsante ... 
Havia nesse processamento a apresentação, 
às vezes, de várias propostas que aconteciam, 
e, dentro do --referendai de negociação que 
se colocou, de preço e de logística da opera
ção, a Interbrás apresentou uma proposta es
pecífica para aquilo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Não conferem os depoimentos e eu gostaria 
de refrescar a memórla com as intervenções 
dos assessores. 

O SR. ASSESSOR-= Sr._Senador, além dos 
depoimentos prestados aqui nesta CP! e dos 
documentos que nós recebemos da Interbrás, 
da Comissão de Inquérito lá instaurada, o Sr. 
Secretário _ _Executlvo consta como sendo a 
pessóa que se-·te_sponsabilizou pela indicação 
desta operadora, no caso, a exportadora do 
mllho argentino para o Brasil; consta como 
sendo o Sr. Secretário Executivo~ como tendo 
indicado esta operadora. Justamente porque 
esta operação do milho argentino foi uma ope
ração um pouco à parte das demais, porque 
a priori se sabia que ia custar mais caro, além 
de outras variáveis, pelo ineditismo, pelo siste
ma de transporte diferente, pelo país fome-

ceder; tudo isso era conhecido, e hOje a CPI 
já tem conhedmento disso, porque esse pre
juízo foi comprovado a posteriori; Sabia-se que 
era mais caro,- que era difícil e hoje nós já 
conhecemos. A única coisa que não está defi
nidd no "âmbito da CPI é quem se respon
sabilizou. 

É justamente por isso que vale a penei insistir 
e repetir essas infàrmações parei -que o de
poente tome conhecimento. Principalmente 
porque - e ai pergunto à Mesa, ao Sr. Presi
dente da Comissão, se autoriza- já que este 
documento que tenho em mãos é uma espé
cie de um depoimento à CPI, mas que não 
consta, não é púb~co ainda, é um depoimento 
que foi tomado por escrito, já que o diretor 
da Jnterbrás, no caso, está em Londres, e a 
CPI houve por bem não convocá-lo para depor 
pessoa1mente no Senado. Foram enviados 15 
ou mais perguntas a ele, por escrito, e ele 
respondeU, se o _Senhor permite eu pas.sãria 
a ler algumas partes aqui. Basicamente, quase 
todas essas questões foram colocadas sobre 
este ponto central, já que nós o julgamos de 
suma importância. 

Na questão n9 6, a pergunta que a CPI enviou 
ao Sr. Milanez, é a seguinte: Tarit0-ri6 "dej)Oi--=- -
mente que o Sr. Paulo Sérgio Monteiro prestou 
à Comissão de Sindicância da Petrobrás, 
quanto à CP!, destaca-se a informação de que 
a Marc Rich teria sido escolhida de forma não 
conhecida por ele, na época, o gerente da 
Gegran. 

Pergunta-se: Explique, detalhadamente, 
com todas as circunstâncias a conversa que 
V. S• teve em JUnhO-de 1986, em Brasília, na 
seap, no Ministério da Fazenda, ,como· o Sr. 
João Bosco, na qual a participação da empre
sa Marc Rich fica defmida. Para tanto, V. S• 
deve remeter ao item 3, da citada nota para 
arquivo: "em junho, houve uma reunião na 
seape, mas Bosco chamou o diretor Milanez 
isoladamente para conversar a respeito. Ao 
sair, Milanez disse que Bosc_o o havia instruido 
a entrar em contato com a Marc Rich", e há 
o depoimento do Sr. Paulo Sérgio Monteiro 
na CPI também, no anexo lll, que foi enviado 
a ele, lá em Iondres. 

Resposta do Diretor Milanez: 
Tivemos uma reunião em BrasJ1ia com o

Cmab e Seap e outrOs órgãÓs, e fomos, como 
de hábito, com um grupo da lnterbrás, incluin
do além do gerante da Gegram, técnicos da 
área operacional. Durante esta reunião o Sr. 
João Basco participou durante algum temp-o, 
e creio que ausentou-se posteriormente. No 
fina] da reunião, ou pouco antes de findar, 
so~citou-me que fosse à sua sala, pois preci
sava falar-me. Fui, despedindo-me de a1gu
mas pessoas presentes à reunião, e ao entrar 
na sa1a do Sr. João Basco este falou-me que 
tfnha a1go importante a informar, que era do 
mais alto interesse do Governo que realizasse 
a operação de cõmpfa-de milho argentino por 
via férrea; e que receberíamos em breve a 
proposta de uma empresa que se propunha 
fazer todo o volume. Não posso assegurar que 
nesse momento tenha me falado o nome de 
Marc Rich, mas lembro-me, com certeza, que 
mencionou a existência de uma empresa que 
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poderia fazer a totalidade. Lembro-me ainda 
de lhe ter mendonado o levantamento que 
havíamos feito na Argentina e que não havia
mos recebido resposta, entendendo que o as
sunto havia sido descontinuado. Neste encon
tro; _que foi rápido, terminou me dizendo que 
era importante a operação e que lhe comuni
casse quando recebesse a proposta. 

Despedi-me e encontrei-me ainda no corre
dor com o Paulo Sérgio e outros colegas da 
empresa, com os quais comentei o interesse 
manifestado pelo Cinab -de retomar urna ope
ração que para nós não parecia estLvesse s_en
do ainda cogitada, e falei que o Sr. João BOsco 
tinha me iriformadO que receberíamos urna 
proposta de uma empresa,. cobrindo toda a 
quantidade, termina esta questão. 

Uma questão subseqúente, enviada pela 
CP!, ao Sr.- Mllanez, em Lon_dres, é a seguinte: 
no item IV, do referido histórico, disse que 
houve contatos entre a firma Marc Rich e o 
C!NAB, antes daquele, e que esta empresa 
propôs uma operação jolnt-venture à lnter
brás. Quando se deu este_contato, quem infor
mou V. s~ deste contato.? O que teria resultado 
deste contato? Foi em decorrência dele que 
o ClNAB re_colocou a lnterbrás na operação 
da compra do milho? A1 vem. de novo a respos
ta: inicia1mente, cabe notar que não posso as
segurar que na citada reunião de Bra_s~ia o 
nome Marc Rtch tenha sido menclopado pelo 
Sr. João Bosco, embora tenha dito que havia 
uma empresa interessada em fazer toda a ope
ração, e cuja proposta nos seria enviada. Após 
isso, fui, de fato, procurado pelo representante 
da Marc Rich do Brasil, Sr. Márcio, que men
cionou ter demonstrado interesse em f!'lZer es
sa operação em Brasília, e que gostaria de 
nos propor a operação em regime de joint
venture. Jiú ele se alonga, explicando por que 
não aceitou ajoint-venture. --

E no final, já que todo esse inquérito man
dado a ele, por escrito, é para concluir quem 
indicou, ele volta a dizer no final que, posterior
mentre, a Marc Rich em outra viagem a Brasí
lia, uma de suas viagens, faz chegar em mãos 
do gerente da Gegram a sua propOsta, através 
do Secretárib-Executivo do c~. proposta 
essa que não foi, contudo, considerada pela 
lnterbrás. 

E em final de agosto--,- veja bem-esta nota 
aqui- a firma Marc Richnos encaminha d.ire
tamente uma proposta, que é retransmitida 
ao ONAB, que autoriza a_ operação. Veja bem, 
tudo isso vai de maio, junho até agosto para 
terminar a autorização do CJNAB, depois que 
a Marc Rkh enviar uma proposta definitiva 
que o ONAB termina por autorizar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)__:. 
Bem, refazendo então as questões nós come
çaríamos por solicitar um esclarecimento de 
V. S!: por que demorou esse tempo da primeira 
intervenção da Tnter_b_rás, apontando inclusive 
possíveis firmas, ou possíveis empresas para 
executar aquela operação, a tal ponto dela já 
imaginar que havia sido "desistida" da idéia? 
Por que demorou esse tempo? - I 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Na opera
ção referente ao milho argentino, a primeira 

idéia resultou quando ftzemos urna reunião 
com todos os 9rgãos intervenientes, de que 
participava, inclusive, a Rede Ferroviária Fede
ral, que tinha o interesse de operacionalizar 
essa interação por via ferroviária. Então; esse 
assunto foi discutidO a níVel técnico, analisou
se as dificuldades da operação, os prós e os 
contras. Posteriormente, isso foi discutido a 
nível de Conselho, o Conselho analisou a con
juntura do milho, esse assunto começou_ a: 
Ser tratado. Mas sempre foi uma operação que 
se sabia pioneira e tinha as_suas dificuldades. 

Na reunião de 1 ~de julho- está na agenda 
- roi tratado esse assunto. Existe uma nota 
técnica em que fa1a do programa de impor
tação de milho com a iniciativa privada e quan
cl.º-- se ar_gwn~nta com_ is~ __fala-se ,até_ OJJJ:I1 
volume superior que em estudo, a efetivação_. 
pela lnterbrás pretende ainda viabilizar a entra
da -pcir via terrestre de até cercft de 400 mil. 
toneladas adicionais, quando se teria o mérilo. 
de contribuir para o nãcrcongestionamento 
dos postos. 

A idéia foi tentar inclusive na liberação para 
a iniciãtivá pri'[ada importar inilho, e como 
o mercado internacional estava superior a essa 
iniciativa, ãté para atender 05 ·setores da agri
cultura e suinocultura, isso não se viabilizou.. 
Daí a necessidade de se acelerar essa questão 
do milho argentino. . 

o--sR. PRESIDENTE (Dirceu Cª"'-"eiro)
Essa primei~ etapa não se viabilizou po: quê? 

O SR. JOÃO sOS<;O R1!3EIRO - Houve 
nessa reunião de julho a análise de liberár 
a importação de milho para a iniciativa privada~ 

Q-~SR. _PRESIDENTE {Di,n:;:eu Carneiro} -
A partir da'í a Interbrás começou a fazer os 
estudos da qualificação? 

referencial de preço-limite, que não era o pri
meiro preço estabelecido nas propostas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Este preço era maior- ou menor? 

O SR- jóÃO BOSCO RIBEIRO - Mencir. 
COm iOdaS ~Sas autorizações mas_ eu não
autorizei sozif!JiO. Au~orizei çonjuntamente 
com o Secretário da SEAP .e com o conheci
mehtci"~q.o 'Presid~nte d_o Con_seili~: " 

O SR. PRESIDENTE (Oirc~u- Carneiro) -
Pelo que se acabou de consultar Q.os registres 
da comissão, havia sempre a referência feita 
de uma empresa que teria condições d.~ fazer 
a operação na sua totalidade. Qual era essa 
empresa? - -

O SR. JOÃQ !30SCO R!BI;IRO - Nunca_ 
fiz_ a indic~ção, _a imposiçâõ de empresa. Já
recapitu1enssõ. A situa-çãO náo tinhÇI. essa con
dição de avaliar interriaCionalmente a Perfi:Jt
mariCedas:empresãS. Esta enipresa tiriha liga
çóes cOm -o-Sistema ferroViário brasileiro, que 
possibilitou a apresentação de wna proposta. 
Ele -não-pode ter dito que ftz uma imposição 
de-um~ ~Pr.eSã, comO i1ã~ fiZ. 

O SR. PRESIDENTE (Diroeu Carneiro) ~
Não perguntei isso e sei que não foi feito, 
até porque _ele não o fez. Acabamos de ouvir. 
Mas fazta-se rererência a uma empresa, v. s• 
dizia ter uma empresa intereossada nesse dia. 
Que empresa era essa? -

O SR. JOÃO !30SCQ1<1!3EIRO - A infor
mação qu:e-ei.n:inha do sistema ferroviário é 
qUe fiãvia uma empresa interessada em fazer 
essa operação. Não identifiquei uma empresa 
se iria fazer ... 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Cardoso) ~
Exato. Estamos pedindo agora que V. 5' identi~ 
fique_ a empresa que fez referência ... 

O SR. JOÃO BOSCO R1!3EIRO- Não. Eià O SR. JOÃOBOsCO RI!3EIRO -A Marc 
já estava fazendo esse estt:tdo. Rich, que apresentou -a-pró~stã. - -·-

0--SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -:- · O SR .. PRESIDJ;NTE (Dirceu Carneiro) -
Já tinha feito? · · Uma coisá tão clara, não precisava demorar 

O SR. JOÃO BOSCO RII3EIRO -Já estava muito para dizer. 
fazendo. - - Essas informações a Comissão tem, e que-

ro refrescar essas infõrniações com dado mais 
o- SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - quantificádo da Assessoria, se asSim for pos-

Por uma provocação anterior? sível. 
O SR. JbÃO BosçO RIBEIRO _Por uma Havia uma diferença de Preços entre as pro~ 

provocação anterior, porque já tirilla se discu- postas que foram qualificadas- pela-lnterbrãS
tido em várias épOcas a qUeStão_ do milho ar- e depois esta aqui, como já fOí dito, feito no 
gentin_o, até porque havia um interesse do sis- · papel sem timbre. Gostaria que a Ass_essoria 
terna ferroviário brasileiro em participar dessa me auxiliasse nesta questão. Havia uma dife-
questão da internação do milho. rença de preço significativa e não era para 

Em relação aos Outros assuntos sempre foi menor, como V. S• fei-refei'ência, roi para 
e.õlocado_e_S$~ questão. É preciso deixar claro maior. 
que atuávamos de uma forma muito· clara, O SR. ASSESSOR - A fOnte original dos 
muito aberta e passávamos todas _as questões cálculos não -é da Comfssão, mas é da CFP.-
pertinentes para os órgãos. Na verdade, não Dava uma diferença de preço do milho argen-
tínhéimos estrUtUJ:"a internacional. O problema tino para o preço do milho americano da or-
intern_acional de uma~mpresa era uma avalia- dem de 30 dólares por tonelada, por uma ra
ção da Jnterbrâs. O fato de haver possíveis t1Jimples: existe uma diferença natural de 
propostas ao Sinab não quer dizer que aquela ção por conta da diferença de qualidade. 
proposta seja do Sinab. O que ocorreu depois diferença _d~ qualidade também não au-
dessa discussão, após a apresentação de vá_- totiz.a_diferença superiOr a I O dólares. O milho 
rias propostas, foi a autorização _dada para a americano é mais quebradiço, é_ um milho 
Interbrás fazer o _ _negócio em termos de um mais ciar'o. Isso não passa de 1 O dólares. 
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Naquela ocasião, a diferença de preços era 
de 30 dólares, coro o_ agravante de que no 
fim do ano de 1985, o Congresso ãinericano 
tinha aprovado a nova Farm Bill, que previa 
a transferência de subsídios muito grande à 
exportação do milho americano e o preço do 
milho americano era cadente. Então, se fos
sem confrontados o preço do milho ameri
cano e argentino no começo e no fim da ape~ 
ração, essa diferença seria crescente, porque 
o preço do milho argentino era constante e 
o preço do milho americano era cadente. 

Então, a diferença original era na ordem 
de 30 dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Trinta dólares, portanto, é maior para o produ~ 
to argentino do que do produto americano. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Sr. Presi
dente na realidade, fui eu que submeti essa 
proposta à CFP para fazer uma análise dessa 
questão sobre _o problema do preço. O preço 
autorizado para negociação foi 6 definido nas 
cotações da CFP, não foi o preço da proposta 
original das empresas. Isso precisa ficar claro. 
Foi o preço das cotações da CFP, que era 
um preço que o Brasil estava internando o 
milho naquela condição, e tínhamos essas 
vantagens que, inclusive, já foram colocadas. 

O SR. ASSESSOR - Para aumentar um 
pouco o grau de detalhamento; é verdade que 
o preço em primeira- instância oferecido pelo 
MarcRich, na forma dejofnt-venture, foi S]Jpe
rior ao preço fechado em contrato, a despeito 
do preço contratual ser menor do que original, 
e esse preço ainda continuou ser muito maior 
do que o preço internacional, tanto que a CFP 
tem um documento onde ela assume a res
ponsabilidade por colocar milho a 95 dólares 
e 10 cents, c + f, custo mais frete, nO-RiO 
Grande do Sul, que era um preço de pelo 
menos 20 dólares abaixo do que foi pago à 
Argentina, à March Rich? 

Qler dizer, a despeito da Marc Rich ter feito 
um decréscimo de preço, este ainda conti
nuou muito superior ao que era possível ser 
colocado custo mais frete no Rio Grande do 
Sul pela CFP, através de concorrêricia interna
cional. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Sr. Presi
dente, na análise da operação, naquele mo
mento, o parâmetro que recebemos, em ter
mos da negociação, era um parâmetro válido, 
era: havia sido feito recentemente uma licita
ção na CFP a nível intemadonal. E tinha-se, 
então, um preço médio, esse preço médio 
era um preço razoável que compatibilizava e 
teriamos as vantagens do transporte ferroviá
rio, a vantagem do milho argentino, da qqali
dade e a vantagem do mercado do Sul estar 
so~qtando o mercado de agricultura e sui~ao
cultura, rejeitando o milho americano por falta 
das condições técnicas de produtividade. 

Então, na decisão da operação, "o-que pesou 
foi essa questão e o parâmetro da concor
rência da CFP. A CFP qUestionoU a· decisão 
política. Mas essa era uma questão decidida: 
a de que se ia importar. Ela estava contra 
a importação e, realmente, argumentou sobre 

a questão política. Então, enfatizou determi~ 
nados dados. Mas seguiu-se os parâmetros 
dos preços médios da concorrência que havia 
sido feita. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
GoStaríamos de saber qual o encaminhamen
to que V. 8' deu para as primeiras informações 
recebidas da lnterbrás referente a empresas, 
preços, ofertas ou propostas, com relação à 
questão do milho argentino? 

O SR< JOÃO BOSCO RIBEIRO -As ques
tões de cotação são cOlocadas a cada instante. 
V. ~ mesmo vlu que foi um processo longo. 
A própria cotação anterior havia sido superada 
pelo tempo. 

-OSR. PRESu:>ENTE (DirceU Carneiro) -
Sim, mas a Subsecretaria ExecUtiva tomou 
conhecimento do encaminhamento da Inter
br"áS relativo à empresas que teriam condições 
e--quantidades de produtos disponíveis e pro
postas de venda? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, a lnterbrás sempre estava, quando se 
detectava uma determinada n"egociação, _ fa
zel"ldo cOtaç_ões. Essa cotação, se não me falha 
a memória, foi muito aQterlor ao processa
mento de quando foram dados os parâmetros 
para fechar a negociação. 

USR. PRESIDENTE (Dirceu Cametro) -
Sim, ela foi anterior, a tal ponto que eles já 
imaginavam que houvesse desistência da ope
ração. Foi quando surgiu a segunda etapa, 
quando houve a efetivação. AI não seguiu o 
caminho normal da lnterbrás para a Subse
cretaria Executiva. mas justamente o contrá
rio, a Subsecretaria Executiva para a lnterbrás. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - A pro
posta que temos é a da lnterbrás, a qual foi 
discutida. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Gostaria: de conferir esSes dados, porque a 
·minha informação é diferente. 

O SR ASSESSOR- S6 para lembrar, Sr. 
Presidente, as respostas da CFP nesse pro
cesso de importação de milho argentino são 
todas exclusivamente técnicas, tanto sobre o 
aspecto de preço quanto sobre o aspecto lo
gístico, e também sobre o aspecto cronol6-
giç:o de produção nas regiões do Pafs. E, infe
lizmente para o Brasil, todas elas se confirma
ram, tanto é que, quando o milho argentino 
estava chegando, já era tão tarde que não se 
precisava mais dele. Também -o aspecto logis
tico se confumou, porque foi inviável colocar 
aquela quantidade por via férrea, tanto assim 
que uma boa parte foi desviada para o Nor~ 
deste por navio. Dessa maneira, ele não tinha 
condições de competir com o milho ameri
cano, que está muito mais próximo, tanto em 
preço quanto no aspecto logístico. 

Então, tivemos que incorrer "em prejuízo pa
ra atender essa falha de previsão e, também, 
porque não completamos toda a operação, 
por todos os aspectos que já foram meneio~ 
nado·s: o aspecto logístico- e o de calendário, 
que é o washout, o cancelamento. 

Resumindo, toda a operação fol prevista ·a 
priori como danosa. Isso está documentado 
e a Comissão já tem esses .documentos. Fo
ram tomados depoimentos do Presidente da 
CFP na época, técnicos da CFP vieram aqui 
na forma de testemunha para esclarecer isso. 
Fizemos visitas à CFP e tivemoS acesso a do
cumentos internos da CFP, como o TCU tam
bém deve acesso a tais documentos. Então, 
não há dúvida quanto à inoportunidade se sa
bia disso a priori Isso que é importante. 

O Executivo tinha condição de rechaçar 
uma operação dessa, já que ele estava fazendo 
a importação de milho americano através da 
Interbrás, por um lado, e através de concor
rências da CFP, por outro. Estavam essas ope
r~ções atendencjo à necessidade de consumo 
da época, já que essa neces_sidade era naque-
les primeiros meses do cruzadO. -

Estamos falando de uma operação que co
meçou a ser desenhada em maio - a vls_ita 
da lnterbrás à Argentina se fez no infclo de 
maio --onde ela recolhe aquelas propostas, 
e chega à conclusão de_ que era mais -caro, 
era difícil, e nada disso foi atendido. 

Então, se houve alguma imposição política, 
não foi da _CFP, tanto é ql}e ela, como opera
dora, corno mailtenedora desse estoque no 
País, foi obrigada a aceitar esse miJho, contra 
os seus pareceres técnicos. 

A Í"esponsabilidade de distnbuir, de arma
-zen:ar,--cle guardar essa mercadoria no País 
foi dela. Ela esperneou tecnicamente, mas te
ve que aceitar politicamente. Todos esses da
dos, temos aqui completos, na Comissão. 

Assim, o aspecto político, de fato, é que 
falta à Comissão saber de quem foi essa res
ponsabilidade, já que nos depoimentos, tanto 
da lnterbrás quanto da CFP, enfatizam que, 
tecnicamente, era desaconselhado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
~s colocações esclarecem com mais pro
fundidade ainda. E o resultado dessa operação 
deve ter sido qualquer coisa como um prejUízo 
demais de dez_ milhões de dólares para o pais. 

Então, gostaríamos, de saber quais as moti
vações que levaram obJetivamente, a efetivar 
essa aquisição essas circunstâncias, como as 
advertências e como o conhecimento das pos~ 
síveis conseqüências, já "que isso eram docu
mentos oficiais, circulavam pelos órgãos de 
decisão? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Sr. Presidente, a situação em relação 
à decisão é do Conselho isso foi submetido 
ao Conselho. 

Nunca desmenti que a posição da CFP teve 
uma diretriz contrária às importações,_ e _ela 
tem essa posiçao quase como uma posição 
política, própria até porque ela acha que fazen
do assim está protegendo o sistema de pro
dução. 

A análise a posterforí pode ter revelado con
dições que não aconteceram, mas foram colo
cados nos dados para a decisão, naquele mo
mento. Até por decisão minha, submeti esse_ 
assunto à CFP, para que ela tivesse oportu
nidade de se manifestar; em relação à questão 
de preços o parâmetro foi a CFP. 
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Em relação à questão logística, era um pro
blema de uma operação pioneira, que, real~ 
mente tinha no seu inedltismo a]gum risco, 
mas era uma alternativa que se procurava, 
como se colocou no Conselho, na reunlão 
de julho, o descongestionamento dos portos, 
que estava difícil naquela conjuntura, e se o 
quadro continuasse ficaria difícil por muito 
tempo. 

Hoje, tem-se dados, a posterfori, para se 
analisar a operação, mas nos dados da deci
são, naquele momento, em relação à questão 
de preços, o milho entraria com preços com
patíveis aos preços do milho importado dos 
Estados Unidos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·
leríamos mais alguma informação para a Co
missão, que tivesse sido omitida? 

O SR. ASSESSOR -Sr. Presidente, gosta
riamos que V. Ex" indagasse do depoente se 
são verdadeiras as informações contidas nes
se documento, enviado pelo ex-diretor da ln
terbrás, _sobre aqueles encontros e reuniões 
mantidos com o depoente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Perguntamos; então, relativo ao Sr. Milanez, 
que fez as suas afirmações por escrito e assi
nadas a esta Comissão, se V. S• confuma aque
le depoimento na parte em que ouviu a leitura. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Sim! Na 
verdade, tive várias reuniões com o Mil~ez 
tratando de diferentes assuntos e, especifica
mente, dei-lhe a orientação que era emanada 
do Conselho, de se montar uma operação por 
via férrea para o milho. 

O SR. ASSESSOR - E Quanta à informa
ção que foi dada aqu~ que consta do docu
mento, que o Secretário Executivo, à época, 
havia sugerido uma empresa, no caso, a Marc 
Rich? Não procede isso? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não fiZ 
sugestão da empresa Marc Rich para o Mila
nez. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cal'heiro) -
Agradecemos a participação de todOs nesta 
reunião, do Senador Mauro Borges, dos As
sessores, do Depoente, e convocamos para 
amanhã, às dez horas, nova reunião para ou
virmos o depoimento do Sr. João Manoel Car
doso de Mello. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Se me 
permite, posso fazer algumas considerações 
finais? -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Pois não. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Eu gosta
ria de dizer, finalmente, que a época do Plano 
cruzado foi atípica na história brasileira, foi 
uma época impar. E tivemos esse Plano con
duzido por uma das pessoas ímpares, deste 
País, que foi o Ministro D~son Fum~ro, pela 
sua capacidade gerencial, o seu determinismo 
e a sua disposição de encontrar uma a,hema
tiva para o povo brasileiro. Acompanhei de 
perto e sou testemunha desse esforço. 

Assumimos ~ participamos dessa questão 
do abastecimento nwna época de cdse, numa 
época difícil do abastecimento e não tlnharnos 
estrutura. Trabalhamos diuturnqmente, acom
panhando o ritmo do Ministro, procurandO co
brir as falhas dessa estrutura ou pelo relaciona
mento das pessoas, ou pela formação de gru
pos de trabalho, de comissões, etc ... 

Na_realidade, achávamos que a nossa mis
Sã<::Jil}_ator, _r .aquele momento, até por defini
ção do decreto, era montar essa estrutura, era 
planejar e não fomos omissos nisso, apesar 
de todas as dificuldades, de não contarmos __ 
com equipe, apesar de toda a pressão da con
juntura qu~ _ n9s levava a a tua r na área, de_ 
resolver problemas como o dos aÇougueiros, 
prOblênias das donas-de-casa, inserção com 
as entidades ele classe que pressionavam e 
que o Ministro tinha que receber; fizemos uma 
proposta em relação ao âmbito que nos era 
dado naquele momento, e deixamos regis
trado à nossa saída. 

Primeiro foi a montagem do Conselho. Fize
mos, a uma proposta do Regimento do Canse..: 
lho, que erajvstaménte para definir esta estru
turação, um diagnóstico do abastecimento. E 
este aJagnóstico do aõãstedmento foi feito, 
procUrando-se com a equipe do Seap e do 
Cinali detectar como é que estava a estrutura, 
inclusive um número que vem sendo repetido 
aí, de 48 órgãos; este número surgiu da segun
da reunião do Seap, quando apresentamos 
a área; quais e·ram os órgãos e que áreas atua
vám,pegando~se depois aS áreas e verificandó 
a duplicidade das questões. 

Formamos, para assessorar, 9 Comissões 
Técnicas de Produto. Propus estas Comissões, 
baixei os atas e procurei cada órgão. Quafs 
eram as pessoas que--poderiam trazer alguma 
competência e comprometer o órgão neste 
processo, mostrando a transparência e aber-_ 
tura_d~s questões como eram tratadas. Formei 
grupos de trabalho para gerar as questões em 
relação às propostas de abastecimento do sis
tema; intercedi para montar equipes e cheguei 
a montar um grupo de trabalho para compor 
o sistema de abastecimento, na qual se via 
claramente as questões- desde as produções 
até-O cOnsumo, compatibilizando os diferentes 
órgãos - há uma proposta nisto. 

Basicamente, temos um grande problema 
que é dos estoques reguladores. Aprovamos 
urna ·nata técnica no conselho, que defme, 
indusive a nec:essidade.de se ter um estoque 
regulador mínimo, estratégico, de segurança 
mínima, correspondente a pelo menos 30% 
dO ãbastecimento do País. E para isto instala
mos uma Comissão referente à legislaçãp. E 
detectamos o problema da legislação, os con
flitos. 

Por exemplo, a legislação de produtos vete· 
rinários, de produtos animais data da década 
de 50. Te mos um desenvolvimento tecnoló
gico e isto não está inserido na legislação. 
A legislação de armazenagem data da época 
do café, de 1914. Temos que ~er uma legisla
ção específica referente a este assunto. Isto 
foi levantado numa Comissão c_om participa
ção de diferentes órgãos, inclusive com institu
tos de pesquisa. 

E o problema da informaçao? Este é um 
outro problema crítico. Não existe um sisteinã 
de informaçõe;:; técnicas para a gerência de 
abastecimento.]mplantç!mos um grupo de tra
balho de informática para discutir esta questão 
e chegaram a fazer propostas que redundou 
de uma análise juntamente com o Serpro, na 
montagem deste programa cereal, que é o 
cçmtrole dos estoques reguladores de alimen-
tos. · 

Ou_tro assunto il!lp()rtante que não fomos 
omissos: procuramos a FAü e -pedimos um 
assessoramento para wn trat~mento do zo
neamento do abastecimento. Fizemos um · 
acOrdo com a FAO, que colocou 2 consultores 
que trabalharam conosco, o que gerou uma 
proposta de zoneamento, um plano de traba
lho para evitarmos jUstamente o transporte 
dos alimentos de uma região para outra, verifi
cando em uma ponta qual é a perspectiva 
do consumidor de consumir determinado pro
duto, e qual é, na outra ponta, a vocação da~ 
q'Uela regiào para produzir aqueles produtos. 
Tínhamos que casar esta solução. 

Esta estrUtUra de zoneamento do abasteci
mento_está defmida nos doct.lm~ntos .qu_e pro
põem uma solução para a questão, e estabele~ 
cernes um plano de traba1ho, de etapas de 
ifnplã:ntação destes sistemas onde se ques~ 
tiona de início o aspecto institucional que foi 
levantado nas primeiras reuniões do Conse
lho, ou seja, justamente a necessidade da defi
niçãO da função_ abastecimento como urna 
função de governo- ela não pode ficar pulve
rizada e o governo não terri condições eficazes 
de administrar esta questão. Na rea1idade, fo· 
mos - há que se confessar - atropelados 
pela conjuntUra Foi um tnotnerito difícil e mio 
tínhamos a estrutura preparada. Mas, dentro 
da minha ótica, com o apoio do Presidente 
do Conselho, Procuramós avançar no selitido 
de montar esta. ordenação. Esta proposta de 
ordenação fez parte do meu relatório fmal, que 
deixei com o Secretário da Seap, deixei com 
os outros organismos e deixei com os Srs. 
Ministros participantes do Cinab. 

Espero ter atendido à indagação dos Srs. 
Senadores. Realmente, a interpretação de fa
tos a posterforí pode levar à interpretações, 
mas tenho a consciência tranqüila de ter traba
lhado diutumamente, principalmente dentro 
daquela fase Importante que o_ Brasil viveu 
e, principalmente, sob a Uderança do Ministro 
Funaro. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirce_u CarneirO} -
Então, encerramos esta reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, _e convocamos a 
próxima reunião para às 1 O horas de amanhá. 

Está encerrada a reunião._ 

21_~ Reunião, realizada 
em 19 de abril de 1989 

--o Aos dezenove_ dias do mês de abril de mil 
tiOvecentos· e oitenta e nove, às dez horas _e 
cinco minutos, na Sala da Comissão de Rela
ções Exteriores, presentes os Senhores Sena
dores Dirceu Carneiro (Presidente} e Mauro 



2180 Quarta-feira 17 DIÁRIO DOCONGRESSO NAOONAL (Seção II) Maio de 19'89 

Borges (Relator) reuntu~se a -Com-!SS"ao Parla
mentar de Inquérito destinada a apurar as irre
gularidades e seus responsáveiS Pelas impor
tações de alimentos por órgtros g6Vemamen
tais. 

O Senhor Presidente dedarou abertos os 
trabalhos e convocou o Sr. JOÃO MANUa 
CARDOSO DE MELLO~ ex-ASSesSor dO Minis
tro Dílsmi. Funaro, -para prestar o juramento 
de praxe. 

Feito à juramento, o Senhor Presidente pas
so_u à fase interpelat6ria, concedendo a palavra 

. ao Senhor Relator Senador Mauro Borges, que 
questionou o depoente a respeito de sua for
mação profissional, quais atividades que exer
cia antes de ingressar no Ministério da Fazen
da, quais _eram as suas atribuições, quais as 
razões de sua saída, se havia a prevlSão da 
necessidade _de importar desde o início, se 
houve o sentimento da equipe do Ministério 
da Fazenda ter perdido o controle da situação 
no _que se refere ao rolume de valor dos ali
mentos importados, qual o controle efetivo 
que se tinha sobre a legalidade das operações, 
se havia uma boa integração, ao nível de cúpu
la, entre os Ministérios da Fazenda e da Agri
.cultura, se a direção do Ministério da Fazenda 
tinha controle sobre as ações dos órgãos su
bordinados, de Quem foi a indicação para a 
Sogeviandes entrar no negócio, sobre o voto 
CINAB 37, que trata de importação de pesca
dos, assinado pelo depoente na conc:Ução de 
Ministro Interino, quem redigiu o voto, de 
quem foi a idéia de importar pescados, se 
tinha conhecimento de que estrariam pesca
dos sem nenhuma identificação com o hábito 
alimentar brasileiro. A Assessoria presta escla
recimento aos membros da Comissão. 

Satisfeitas as suas· indagações,- o- Senhor 
Presidente tece alguns comentários a respeito 
do depoimento e pede alguns esclarecimen
tos para facilitar os trabalhos da Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a Reunião e, para constar eu 
Oeide Maria Ferreira da Cruz, ASsistente da 
Comissão, lavrei a presente ata que lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à publicação juntamente_ com os apanha
mentos taquigráficos. -~-

O -SR~ PRESIDENTE (Dirc_eu Carneiro} -
Declaramos abertos os trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que trata da impor
tação de alimentos. 

Hoje ouviremos o PrOfessor João Manoel 
Cai'doso de Mello o qual convidamos para que 
faça o juramento perante a Mesa. 

O SR. JOAO MANOEL C!\ROOSO DE MEC 
.r!.o -Juro, com o -dever de consciência, 
dizer toda a verdade, nada omitindo do que 
seja do meu conhecimento sobre quaisquer 
fatos relacionados com a investigação a cargo 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada a apurar as irregularidades dos seus 
responsáveis pela importação de aUmentos 
por obras governamentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu- Caineiro)
Convidamos o Sr. Depoente para tomar as
sento à mesa. 

_ D~_ pronto passamos a palavra ao Sr. Rela
tor, Senador Mauro Borges, para que proceda 
àS ii'l.âagações que achar convenientes nesta 
sesSão. 

O SR. RELATOR _(Mauro Borges} - Dr. 
João Manoel, vamos fazer uma série de per
guntas sobre todos os aspectos que envol
veram a importação de alimentos durante o 
Plano Cruzado. Procuramos abarcar tudo que 
foi possível, entretanto, pode ter sido omitido 
a1gum ângulo, alguma coisa considerada im
portante e pediríamos que quando Isto ocorra 
que o senhor tome a iniciativa de acrescentar 
o- que for necessário para o pleno esclareci
mento dos fatos. 

Faremos algumas perguntas relacionadas 
à pessoa de V. Ex". Em que ano, data e local, 
V. Ex" nasceu? 

O SR JOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Ern São Paulo, 23 de maio de 1942. 

0--SR. RELATOR (Mauro Borges}- Sua 
formação profissional? 

O SR. JOAO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LLO- Eu SOu bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sedais; freqüentei 6 curso de Ciências So
ciais na Faculdade de Filosofia, depois fiz pós
graduação em planejamento geral e planeja
mento tndustrial em São Paulo, na CEPAL 
Trabalhei durante muito tempo em um banco; 
vin1 -dO set.Or--privado. Por vOlta -de 68 voltei 
à unlverSTcJride- JargUeí0-68nCo inadiverti~ 
damente - e fui ser pro(essor universitário 
e 1_~ e_!tou desde 68 na Gnicamp. 

O SR:- RELATOR·- (Mauro -BOrges) - Que 
atividades exercia antes de ingressar no Minis
tério da Fazenda? 

O .SR JOÃO.MANOEL CARDOSO DE ME
LLO ....:._Professor da Unicamp, eu era Diretor 
do Instituto de Economia da Universidade de 
Campinas. 

-o SR RELATOR (Mauro Borges)- V. S• 
detinha parcelas ou detém a totalidade de titu
lo_s do __ c;_apital de alguma empresa? 

O SRJOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO ....:. Nenhum: 

O Slt"liELA TOR (Mauro Borges) - V. Sa. 
participava de órgãOs ou de instituições de 
'def~sa de interesses privados? 

O SR: JOAO MANOE:L CARDOSO DÉ ME
LLO ---:-_ N~ca particiPei. 

O SR .. RELATOR (_MaJJro Borges} - Que_ 
cargos ocupou no Ministério da Fazenda? 

O SR. JOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Ocupei o cargo de Assessor Especial 
do Ministro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges} - E o 
substituía freqUentemente? 

O SR. JOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO --Apenas uma vei só. 

O SR. RElATOR(Mauro Borges) -- E de 
CJúé forma ocOrreu sua indicação e-COnse
qüente nomeação para o Ministério? 

Ó SR. JOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO -Sou amigo do }11\inistro há muitos anos, 
indusive trabaJhercom ele na Secretária do 
Planejamento da Fazenda de São Paulo. Tí
nhamos idéias bem próximas. e creio que foi 
bom isto que ele me levou. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E no 
exercício desta assessoria, quais eram as suas 
atribuições principais? 

O SR. JOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Na verdade, eu não tinha atribuições 
específicas. Apenas, eu era consultado pelo 
Ministro e não tinha nenhuma atribuição exe
cutiva. Algumas vezes, ele me atribuía algumas 
tarefas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Ele 
lhe atribuía missões específicas? 

O SR. JOÃO .'lANOEL CARDOSO DE ME
Il.O --Ás -vezes sim. Mas, coisas rápidas, eu 
não me detinha muito tempo num assunto 
s6. O que- era mais complicado ele passava 
para que eu acompanhasse. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Fun
ctonva corno consultor, data de ingresso e 
saída no Ministério?_ 

O SR. JOÁO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Eu-errtréiOOtrfCl Ministro e saí com 
ele. 

OSR. RElATOR (Mauro Borges).- Nos 
tempos em que o Plano Cruzado era ideali
zado, V. S' tinha uma avaliação, participou des
te Plano? 

O SR. Jc:iAO MANOELCARDOSO DE ME
LLO ~o,Oaro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ·-V. S• 
tinha uma avaliação definitiva sobre a estrutura 
e a operacionalidade do setor público federal 
na área de abastecimento? 

O SR. JOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Se v: 5' me permitir, Senador, farei 
a1gumas considerações rápidas e objetivas pa
ra situar 21: .questão. Primeiro, na área de "agri
cultura duas coisas são verdadeiras: primeiro, 
a t\USênd_él de uma política agrícola de longo 
prazo, infelizmente não tivemos. Não fiZemos 
isso aqui no Brasil, ao contrário, quando fo
mos fazer o ajustamentO em ·ai e· ro;·penali
zamos barbaramente a agricuJtL!ra. Eu sou da
queles que entende, - e sobre isso há um 
velho pensamento publicado, """- que a agri
-cultura precisa de estimulo especiais, como 
a1ías em qualquer parte do mundo, especial
mente para o J2equeno e o médio produtor. 
Então, estou fazendo esta Consideração, por
que a inteJVenção do Governo nesta questão 
é errátiç:a, em meio de uma falta de balizaw 
mente de longo prazo. Este é o primeiro ponto, 
.que eu acho muito importante, e aí a coisa 
fie.,_ muito complicada, porque de urTi JaCtO, 
nós temos interesses imediatos dos produ
tores, repretentados basicamente pelo MiniS~ 
tério da Agricultura, quando esses interesses, 
na verdade, encontram canalização. D~ outro 
_@do, o Ministério da Fazenda que tende a só 
Ver o problema pelo ângulo da p_olítiça antiin
Hacionárla. Em geral, o Brasil devia ser auto-
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suficiente. Nós temos recursos humanos, q,. 
pacidade empresarial, recursos naturais etc, 
para o Brasil ser auto-suficiente, 

Mas o que acontece? Nós não tínhamQs 
estoques reguladores. Qualquer país faz esto
que regulador, 20_a 30% do consumo. 

O-SR. RELATOR (Mauro Borges)- De um 
ano? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME, 
U.O - De um ano. Muita gente diz: precisa
mos ter uma safra. É exagero. Não há neces
sidade de ter uma safra guardada. Agora, 
quanto a essas intervenções_ o produtor rural 
tem horror a isso. Por quê? Porque essas inter
venções sempre penalizam o produtor, porque 
elas são feitas para rebaixar preços. Não me 
vou estender aqui. V. Ex" sabem tão bem ou 
melhor do que eu. Quando chequei no Minis
tério da Fazenda: não tínhamos estoques. Mi
lho por exemplo. Sofremos no segundo se
mestre de 85 uma especulação contra o milho 
que foi uma coisa terrível. Isso para citar um 
fato. O segundo ponto vem da pergunta que 
v. Ex' acaba por fazer. o setor ae abaste<:t
mento é caóticO. São quarenta e tantos ór~ 
gãos, superposições de funções, órgãos vicia-· 
dos. Diria mesmo viciados. O setor merecia 
uma reforma profunda. Não foi feita. V. EX" 
sabem que, em julho de 1986, havia um pro
jeto contra o Ministro João Sayad de reforma 
administrativa neste projeto estava contem
plada, na verdade, o primeiro ou o segundo 
não me lembro bem-convinha-se recuperar 
isto - o setor que deveria ser atacado. Era 
uma coisa, tremenda. Lembro-me que essas 
inconsistências e problemas. ficaram claros, 
por exemplo, na dificuldade que nós tivemos 
de intervalar as importações. E claro que exis
tem outros problemas: nossos portos são ob
soletos, o País não investe. 

Comecei a fazer, ·eom ordem do Ministro 
duas ou três reuniões para coordenar a entra
da dos produtos das importações. Realmente, 
a minha impressão sobre a áre_a de abasted
mento, do ponto de vista organizadonal é 
a pior possível. 

O SR RELATOR (Mauro Sorges) - Mas 
o Sr. tinha uma avaliação disso tudo. O Sr. 
é um planejador, ~estudioso. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LLO - Não tinha uma avaliação .de muita 
coisa, Senador. A gente só" vê quando está 
no Governo. À medida que vamos tomando 
contato ... 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Era 
mais feio do que o Sr. achava. 

O SR.JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Mas muito majs. Aliá_s, quase tudo. 
Se V. Ex" quiser, eu posso me estender neSsã-
resposta. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S• 
pode completar. Que tiPo de problema foram 
identificados no inído? O que foi feito para 
sanar? E-o que realmente não pode ser feito? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DEME
U.O -Acho que deveria haver uma reforma 
ra<;lical na área de abastecimento. Primeiro, 

fechamento de a1guns órgãos. A Cabal, na 
minha opinião, deveria ser fechado, imediata· 
mente. Isso, aliás, é opiníão ãntiga de pesSoas 
que conviveram comigo no Governo. Por 
exemplo: a Sunab. A Sunab não foi extinta 
por causa da lei delegada. A lei delegada men
ciona a Sunab. Aliás, a própria lei delegada 

· está obsoleta, diga-se de passagem, porque 
fqi_(ei~_,__ no fundo,- para penalizar comercian· 
tes. Hoje já não é mais. Sotnos a oitava econo· 
mia do mundo. A CFP à ~_ma bela instituição. 
FOi -mutrO"eSvazíada nesses anos," Inclusive de. 
pessoal, mas era uma instituição que funcio
nava razoavelmente bem. Essa Seap precisava 
ter um- requacionamento. Senador, para nã9_ 
me estender creio que deveríamos caminhar 
para a criação do Ministério do Abastecimento, 
até mesmo para fazer um ponto de equilíbrio 
entre a: Agricultura e a Fazenda e que, ao mes
mo tempo, pudesse haver um _comando unifi
cado. Lembram V. EX perfeitamente de pro· 
blemas relacionados a ordens que não eram 
cumpridas, descordenações entre a Cabal e 
não sei o quê, mesmo a CFP e_ a SEAP, enfrrn, 
isto precisava ser mudado. Aliás, o s_etor públi· 
caJrrteiro precisa de uma reforma profunda, 
porque foi muito distorcido nesses últimos 
anos, tremendamente distorcido. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges}- Havia 
a previsão da necessidade de importar, desde 
-b -início, quer dizer, assim que começava o 
plano já a necessidade surgiu ou ela demorou 
mais a se caracterizar? De que forma V. 5", 
previram a intensidade do_aumento do con-
sumo? · 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLQ- O problema é o seguinte: os dois lados. 
Primeiro, as necessidades de importações já 
ficaram claras nO momento em que a safra 
já se anunciou ruim. V. ~ lembra que as 
estimativas de quebra_ de safra eram muitas. 
Eu;- inclusive estive no Paraná, vi a seca e, 
no frrn, não foi tão ruim assim. Houve estima
tivas porque inclusive nós bancamos. Eu me 
lembro que nós bancamos, por exemplo, em 
algumas regiões, três replantios. Por isso é 
que não foi tão ruim assim. Muitos acharam 
que nós estávamos botando dinheiro fora, que 
os agritultures estavam nos passando a perna 
entretanto açho que foi uma medida correta. 
Se n!o tivéssemos tomado aquela medida a 
safra teria sido pior. Estava claro que tínhamos 
de fazer importações, não há dúvida alguma. 
Por exemplo, milho. A s'afra era alguma coisa 
prevista em tomo de 19 milhões de_ toneladas. 
O Ccilisiuno normal, digamos, seria de 22 mi
lhões de toneladas. A quebra da safra do arroz 
irrigado era estimada_ em 40%, se não me 
engano. E assim vai. Agora, o problema é que 
tínhamos de importar. Com a formulação do 
Plano Cruzado, já a partir de o_utubro - -o-
Plimo Cruzado Corrieçou·a ser estUdado a par
tir de outubro- algumas coisas estavam cla
ras. Primeiro, que _a demanda já vinha se acele
rando. A demanda já estava subindo desde 
final de 1984. Em 85 ela já deu um puJo, 
os salários foram se recuperando e, e\íidente
nlente, nós sabíamos que haveria ganhos saJa. 
riais, durante o Plano Cruzado, até mesmo 

porque a econ-omia funcionando com L!ffi 
grau mais baixo de capacidade ociosa e um 
Governo democrático com um mercado de 
trabalho um pouco aquecido. Mas, num Go
verno democrático os salários tendem a subir 
porque os sindicatoS ganham o poder de bar
ganha, o poder de negociação, etc. 

Evidente, V, Ex" vai me perguntar se previa· 
mos aquela loucura de consumo. Não Ex'. 
Não prevíamos. Mas vou, aqul, dizer a V. Ex', 

. com a maiOr franqueia:- "F1ouve um erro que 
foi cometido pelo lado da política monetâlia. 
Não foi o abono salarial de 8% que esquentou 

-o consumO:-HO]e eStá-Claro, os dados são cris
talinos. Há uma desinformação muito grande 
sobre essa questão, porque a1guns setores 
querendo nos acusar de redist;nbuti.vismo, de 
termoS feito demagogia. O problema foi a polí
tica monetária. Por quê? Porque acontece que 
o crédito real se expandiu, em 1986,-em 45%. 
Então, 45% -de créçlito real quer dizer aquela 
loucura de _novas empresas que aparec::eram, 
aquilo que inflamou o níVel de emprego e a 
massa Sàfari81 cresceu muito. 

ESsa expansão do crédito real acho que não 
foi correta; foi feita pelo Banco Central e basi
camente, tenho a impressão, inclusive J)orq1:;1e. 
a nãó se fazer, ·5e criarícim dificuldades à parte 
industrial bancária, para fazer sua reciclagem 
patrimonial. 

Então, voltando ao ponto. Os salários teriam 
que subir, e, seQundo ponto, numa situaÇão 
de congelamento não podíamos correr riscos 
de desabastecimento. Foram e:.$Sas conside
rações que, na v~_rdade, reforçaram, no fundo, 

- a nossa idéia de jmportar. Vejo, Senador, que 
Pais infeliz, em certo ponto de vista, não ter 
uma estrutura inteiramente pronta 'para dar 
um pouquinho mais de bem-estar para o seu 
povo; 
En~o, as .importações estavam previstas. 

eam.e por exemplo: a importação de carne 
demorou porque,_ na verdªde, o Ministro Dil
son Funaro teve umas _conyers---ª-S com os pe
cuaristas que, por sua vez, disseram a S. Exa. 
que eles_ mesmos, na verdade, iriam bancar 
o estoque. Mas, isso não _se deu. Atr8S!'!fTloS 
um pouco e assim por diante. ___ _ .. 

Agora, voltando à carne, nós estamos no 
consuffio do _quê? Ficamos no Plano Cruzado 
com o mesmo nível de consumo do ano de 
1979. O nível de conSumo do piCo do Plano 
CrUzado fof inferior a 1980, Senador. Veja a 
barbaridade que ocorreu nesses 1 O anos, nes
sa década, o que o Brasil perdeu hoje estou 
me lembrando. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A 
exemplo do_Piano Cruzado confinnOu as hipó
teses iniciais de v. s~. ou a:s- dimensões de 
importação superaram a qualquer exp~ctéiti~ 
va? 

O SR. JOÃOMANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Não. Acho que as dimensões das im
portações, em geral, se nós formos examinar, 
não foram excessivas. Em geral. Posso até 
deter-me. Vamos dizer, carne: foram impor· 
tadai=-- não me lembro mais- umas duzen- ' 
tos e noventa mil toneladas. 
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Houve um outro probleminha, mas, na ver
dade, é Isto que estamos falando. Onde é que 
está o consumo de carne? A oferta, em tese, 
não reage. Como V. Ex" sabe, a pecuária foi 
multo penalizada, ela não reage assim; foram 
vendidas matrizes. Não vou explicar a V. Ex' 
porque seria explicar o Padre Nosso ao vigário. 
Mas, a nossa pecuária, com a queda da de
manda - no fundo foi isso_ -- ela regrediu 
e não responde à oferta. 

Então, o nível de importação de carne _foi 
correto. Quanto ao milho, na verdade, foi cor
reto também. Nós importamos quase _4 mi
lhões de toneladas de milho, se não me enga
no. A dimensão do milho está correta. O arroz 
talvez tenha sido um pouco demais. Mas, uma 
coísa é a gente ex post constatar, e outra coisa 
é quando_você toma decisão. As decisões são 
difíceis de serem tomandas. O desaparelha
mento do Governo é muito grande. 

Vou então só dar um exemplo - estamos 
falando, tecnicamente. Não temos nenhum 
modelo econometrico confiável de projeção 
de demanda de aJimentos no Brasil. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
havia uma preocupação --certamente que 
haveria- de_ que essas importações não cau
sassem maiores danos à situação econômica 
do País? 

O SR JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- aaro que havia. 

Inclusive, posso até responder pelo meu 
querido amigo, o ex-Ministro da Fazenda Díl
son Funaro, que era preocUjJãdO com a ag_rí-_ 
cu1tura. 

Não sei se V. Ex' se lembra daquele discurso 
que o ex-Presidente Tancredo Neves fez em 
Porto Alegre, onde Sua Excelência definiu a 
sua política agrfcoJa com muita clareza - V. 
Ex!' estava presente, nobre- Senador-Dirceu-
Carneiro -aquele discurso foi discutido aqui 
pelo ex-Ministro Dílson Funaro com o ex-Pre
sidente Tancredo Neves, ocasião em que eu 
estive presente também. 

Então, tfnhamos uma preocupação muito 
grande de não derrubar preços. 

Acho, francamente, que na gestão do ex-Mi
nistro Dílson Fuharo, tlo Ministério da Fazen
da, a agricu1tura, em geral, foi favorecida espe
cialmente com créditos. Se forrnos ver os ní
veis de crédito agrfcola na nossa- passagem 
pelo Ministério da Fazenda, dá um saltcr, aliás, 
correto. 

O SR. RELATOR (Ma-Uro BOrges) - O in
centivo à agricultura? 

O SR.JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - O volurrie de crédito a9dc0Jã: 

Reativamos o Banco do Brasil que estava 
morto, e estava morto, evidentemente, porque 
se chocava com murtos interesses privados. 
Então, o Banco do Brasil foi reativado e o 
crédito agrícola subiu bastante. Tinha que su
bir mesmo. 

Bom, aí vem toda essa controvérsia, se a 
taxa de juros estava correta ou não. Na minha 
opinião estava correta. Estava correto-colocar
mos os 10% em 1986, espeCiãlmerite para 
o investimento agrícola que parou também. 

Acho que, no gerai, a minha avaliação é 
a seguinte: as Importações foram dimensio
nadas corretamente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Natu
ralmente, detectamos, ao longo dos depoi
mentos, e-rrpg que podeJllOS considerá-los es
tratégicos, erros operadoriais: .. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO,....,... Creio que sini. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- ... Vá
rios. Porque a máquina realmente, talvez, pela 
falta de coordenação de um órgão que estava 
sob a gestão do Ministro da Fazenda, extrema
mente ocupado com a política ec6nômica do 
País. com a iiillação, com a díVida, e o Ministro 
da Agricultura também não tinha o comando. 

Então,~ na vêrdade; a Parte- eXecutiVa ficava 
mai_~ a cargo da Secretaria Exec_utiva da Seap/ 
Cinab. Nesse caso, detectamos realmente 
uma ql:!~tJdade muito grande de falhas ope
racionais, digamos, não propriamente da cú
pula, mas de setores operacionais que vinham 
logo abaixo: desvios, falhas sobre questões 
de competência, ultrapassando as suas pró
prias limitações legais e fazendo coisas que 
realmente não foram das melhores, a opera
cionalidade. 

Para V. 8', com uma formação econQmica 
exemplar, o congelamento de preços, combi
nado __ com a recuperação do p-oder de com
pras dos consumidores, não produziria uma 
demanda quase impossível de ser atendida 
com as Importações? As importações não se
riam realmente suficientes para atender a essa 
presunção de aumento? 

O SR. J6ÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Bom, mas aí voltamos ao ponto. Tí
nhamos que ter feito os ajustes no· Plano. 

Com relação ao congelamento, lembro-me_ 
perfeitamente- e achQque V. Ex" se recorda 
também- quãndo o ex-Ministro Dílsoit Funa
ro veio aqui ao Senado Federal e disse_que 
ia começar a descongelar preços, V. Ex"' se 
lembram. Fomos impedidos de fazê~lo. Por 
quê? QUal era a nossa idéia? A idéia era de, 
aos poucos, sair do congelamento com uma 
inflação baixa, vamos dizer, de 2% a 3%. Era 
perfeitamente possível termos saído com uma 
inflação de 2% a 3% ao mês, tranqüilamente. 
Porque havia alguns preços defasados, tam
bém porque tfnhamos autorizado o aumento 
do preço/dia e o Presidente da República sUs
pendeu. Disse que não. 

O -sR.- BELATÓR -(Mauro Borges)-~ ""POr 
quê? -

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Não sei. Acho que sabe porque é pre
ciso ter uma visão mais correta das coisas, 
uma visão mais çorreta do Brasil, porque o 
Plano Cruzado tinha que ter desdobramentos? 
Não -era somente esse, mas o descongela
n)entç._, a reforma financeira. Por que não se 
fez reforma financeira? Por que não atacamos, 
também, imediatamente, o problema da dívi
da exte~? Tinha que ter sido atacado em 
julho. Por que não se mexeu nisso, não se 
tocou nos desdobramentos? Não é só proble-

ma do Presidente. Devo dizer isso. Oaro que 
o Presidente do Brasil manda muito, V. ~ 
sabem disso~ Sua J?:celência está lá senta~o, 
com a caneta, tem um poder muito grande, 
mas houve interesses poderosos que bloquea
ram as mudanças. 

Política de preços, por exemplo. Muita gente 
imagina. que o congelamento estourou pelo 
lado dos bens de consumo. Não foi. Tirando 
o caso da cãrne, que foi aciuela cois8 qUe 
deu muitos problemas, a carne atrasou, foi 
aquela coisa toda, etc. Mas o congelamento 
estourou por dentro do aparelho produtivo, 
pelo lado da produção de matértas-primas: 
alumínfo, zinco, cobre, papel, que são, na ver
dade, produtos onde reinam oligopólios muito 
poderosos, muito fortes. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Eles 
não estavam satisfeitos com o Plano Cruzado? 

O SR JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME:
LLO- Não, de modo algUm. semprelivemos 
~ma oposição, no ·começo ·surda. Ninguém 
tinha coragem de se opor ao plano. Depois, 
à medida em que o plano foi se desenvol
vendo, a oposição foi explícita. Por exemplo, 
o problema da reforma financeira. Tinhamos 
que ter tomado as providências, tínhamos que 
ter acertado, e perdemos a oportunidade de 
acertar o-problema da dívida pública, sem o--_ 
que nada é possível no País. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O ex
Ministro Düson Funaro era partidário dessas 
medidas que V. S•_nos.diz agora?~- ---

0 SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME-
LLO -Era partidário. --

-O SR. RElATOR (Mauro-BOrges).:..._ -Mas
nao teve condições poHticas de realizá-Ias,_,_ 

O SR. JOÃO MANOEL CAAOOSODE ME: 
LLO _- Não teve condições políticas e digo 
aqui com muita tranqili1idade: acho que quan
do chegamos em ju1ho de 1986, Ou s_alaiTros 
do Governo, depois do Ciuiadinho, aquela 
coisa, ou tínhamos que ter feito os ajustes 
fortes,_ mas_ eles foram todos bloqueados; ou 
ficarmos no Governo e mais adiante -tentar
mos efetuar as mudanças! 

A minha posição ..,...... digo ao Senador -
foi a de sair, mas os companheiros do Ministro, 

__ e o_utros companheiros de partido, salientaram 
que _cOm isso abririamos uma crise tremenda, 
que ninguém poderia saber onde iria dar, no 
ano eleitoral, período de tr_aflSlção. Então,_-0 
Ministro Dílson Funaro disse: "Sei que vou 
me ~esgastar"._Nós sabíamos que aquilo tinha 
fôlego curto. Dentro da equipe _econômlca 
contávamos os dias. Inclusive, a minha opinião 
é que o congelamento ia explodir antes das 
eleições. Essa era a miriha opinião. Agora, são 
decisões difíceis. O Ministro tomou essa deci
são e el:l o_ acompanhei. Mas, ficou cla~o que 
~ Governo -nãO tinha condições, mesmo por
que o Governo tinha forças conservadOras 
muito poderosas. 

Vou dar mais um exemplo para o Sr. Sena
dor:. tínhamos que ter feito a holding das em
presas estatais, para transformar. outra vez, 
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as empresas estatais em empresas públicas, 
porque elas não são. Hoje, são estatais mas 
não são públicas. Não tem o controle. A polí" 
tica económica não tem controle sobre as_ em
presas estatais. Corno foi possível eu disse 
não. Uma posição, evidentemente, feroz dessa 
gente que está lá. Há quantos anos essa gente 
está lá, em todas essas empresas estatais. Into
cáveis, iguaizinhos. 

Então, as limitações políticas dessa transi
ção se refletem no caráter do Governo. _Se 
tivéssemos feito os ajustes, a demanda estaria 
crescendo, mas numa situação de uma nor
malidade maior. 

o-SR. RElATOR (Mauro Borges) -De me-
nos velocidade. 

O SR. JQÃO MANOEL ~OOSO OE ME
LLO ~ Qe menos velocidade. I_magine se não 
tivéssemos feito as importaçõies. Se não tivés-_ 
semos feito as importações, nem sei o que 
ocorreria, os preços agrícolas teriam explo
dido. Voltando, não vejo mal em se importar. 
Naquela circunstância acho que estava justifi
cado. Insisto, o que precisamos São duas coi
sas:._ é a política agrícola de longo prazo e a 
reforma dessa operação do sistema de abaste
cimento. Não sei por que não se falou mais 
nisso na irriprensa. Depois que saí do Governo 
não a companhei mais e nem sei se estão 
levando adiante os estudos. Isso é importante, 
é importantíssimo, porque, do contrário, essas 
distorções continuarão. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Foi 
feita alguma ava1iaçá-o preliminar, ou meSmo 
posterior, sob o impacto das importações nas 
contas do setor público de quanto era, mais 
ou menos? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO MELLO 
- Foi feita sim. Importamos alguma coisa 
parecida com 700 milhões de dólares, volume 
global. 

O SR. REIJ\.TOR (Mauro Borges) - Bem 
mais. Pederia ao nosso Ass.~or para nos aju
dar a memória, cerca de 2 milhões de dólares. 

O SR. JOÃO MANOEL CAROOSO DE ME-. 
ll.O - Acho que não. Nossa assessoria dis
põe de dados da Receita Federal sobre a im
portação efetiva, não é um período anual, os 
dados da CPI pegam de Jaheiro -de 1986 a 
março de 87, tomamos 15 messes, nesse pe
ríodo foram importados, de alimentos, para 
diversas finalidades, 1 bilhão e 600 milhões 
de dólares, Governo e iniciativa privada, esse 
é o total dado pela Receita Federal durante 
15 meSses. Só para aproveitar a- oportunidàde, 
no caso da carne, contado consumo intemo,-
e esse consumo interno desdobradQ em ex
portações de origem governamental e privada 
e importação de carne para draw-back, para 
base de 15 messes importamos 630 mil tone
ladas, 3 milhões e 200 mil de milho, esses 
são os dados nessa base de 15 meses, entran
do iniciativa privada e Governo, e no caso de 
alguns produtos, consumo interno e opera
ções drawbackisso precisa ser separado. Esse 
número que eu tenho, de 700-milhões, o que 
eu lmagino, confesso a V. Ex"' que depois que_ 

saí do Governo não fiz uma soma, não revi, 
mas, se V. Ex'!' separar, eu estou falando do 
ano de 86 tirar essa coisa da drawback, que 
tem um peso muito grande, acho que vamos 
encontrar um número para 86; parecido com 
esse que eu estou dizendo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Disso 
o Governo hão pagou muita coisa à vista, foi 
tudo a prazo? 

O SR. JOÃO MANOEL CAROOSO DE ME
i..i..O-- O feite,- pOr ·exemplo,- fizemos urriã 
boa negociação com o governo americano, 
a carne foi ftnanciada e assim por diante, o 
milho também. Os preços de aquistção em 
geral, não me recordo, corno eu disse aqui, 
eu não entrei nessa coisa operacional, umas 
coisas e_u lembro, outras não. 

O SR. RELATOR (Mau!o Borges)-Asitua
ção- era faVorável à conjuntura mundial. 

O SR. JOÃO MANOEL CAROOSQ OE ME
ll.O - Era, era boa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Deveria 
ter sido ainda melhor, mas ... 

O AsssesSor; pof favor. 

O SR. JOÃO MANOEL CAROOSO DE ME
ll.O-Por-exempio;pre.ço da carne que com~ 
pramos, foi bom, foi de 680 a 690 dólares-; 
eu não me lembro. 

O SR. ASSESSOR - S6 para esclarecer 
eSSe aspectO que o depoente coloca. Os dados 
anuallzados mostram o seguinte: de jaileiro 
a dezembro de 86; ein -alímerltos, O Brasil im
portou 1 bilhão e 384 milhões de dólares. Des
ses 1 bilhão e 384 de draw-back. são 153 
milhões de dólares,· a difereÍ'lça dá 1.150 ou 

-_a 1.200 aprOXimadamente de alí!TI_entos im
portados para consumo interno, Esses são os 
dados da Receita Federal, anualizados para 
86. Evidente que só _um esclarecimento aqui, 
aquelas -importações de arroz que foram deci
didas ainda no final de 85 pelo Conselho Mo
netário, são 400 mil toneladas e parte de __ uma 
importação de milho, a que foi entregue à 
lnterbrás, também decididas no ftm de 85, 
foram- contabilizadas como de 86. Entao,- -a 
con11.t de 86 pega -duas decisões do Conselho 
Monetário de 85, arroz e mill}o. 

O SR JOÃO MANOEL CARDOSO OE ME
LLO - Não sei qual a divergência que está 
havendo, eu não estou contestando os seus 
dados._Mas é preciso ver se estes dados que_ 
V. E' tein ai batem caril os da Cacex. 

O SR. ASSESSOR - A Cacex só trabalha 
com_ iniportação autorizada, importação efeti
va já é Receita Federal. E a CaCex só trabalha 
também com exportação. 

O SR. JOÃO MANOEL CARPOSO DE ME
LLO = Sei disso. Mas aconteCE: o _seguinte: __ 
o sistema de coleta desses dados_ da Receita 
Federal não é, vamos dizer, inteiramente con
ftável. Entre os. 700 ou 800 milhões que eu 
tinha falado, 1 b~hão e qualquer coisa, acho 
qüe vamos colocar a tesse aqui claramente, 
não houve na verdade. erro de dimensiona
mento das importações, em geral. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - E rle 
alguns cereais, mesmo como o Sr. assinalou, 
o arroz e o_ milho tivemos a safra de milho 
bem melhor que esperávamos - tinha que 
haver washout tanto aí no SuL. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO OE ME: 
ll.O- Veja bem; seriãdor, arToz-deve ter so~ 
brado- eu não me lembro qual foi o estoque 
de passagem do arroz. Mas, fnesmo que tenha 
sobrado arroz. não é_mal que o Governo tenha 
isso guardãaO. A relação entre Importação de 
alimentos e agricultura é a maneira como se 
age, como se maneja istQ. Esse é o problema. 
O mal não é ter estoques, de modo algum. 
Acho até que deveríamos ter estoques regula· 
dores decentes no País- eu não sei por que 
não temos com·uma agricultura dessa aí. Ago
ra, o mal é pertUrbar com solaVaitcos de pre
ços, o funcionamento normal e sadio da agri· 
cultura. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- É um 
remédio delicado, importar na dosagem exata 
que não prejudique a atividade produtiva do 
País. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
ll.O - É isso. E, ao mesmo tempo garanta 
ao consumidor; que são dois lados que têm 
que ser equilibrados. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E, in~ 
clusive, deixar o consumidor passar neces-
sidade por muito tempo. Daria mais seguran
ça na predsão __ dos dados. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO OE"r-íE: 
ll.O - O problema qual é? Estrutural. Preci
samos ter salários maiores para a agricUltura 
fundonar, subir a demanda. Está provado no 
Brasil que a of~~-~sponde, a agricultura res
ponde, havendo demandã, a-ãgricultura se de-_ 
senvolve, está mais do que provado, Necessi~ 
tamos de salários maiores e uma política agrf~ 
cola de longo prazo que evite essas flutuações 
de preços, essas incertezas. Uma parte de mi
nha família trabalha com a agricultura e eu 
vejo a angústia, não são agricultores grandes, 
nem milionário~ não; eles trabalham mesmo, 
ai~ no duro. É dificit a indústria não tem pro~c
blemas com falta de chuva. seca, a agricultura 
precisa e, aMs, tem o apoio de todo mundo 
por causa disso; é uma atividade de grande 
incerteza e muito difícil. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Aliás, 
diga-se de passagem, há tendência genera
lizada na utilização do cerrado, e a sua con
quista pela agricultura vai trazer, no futuro, 
um grande beneficio, porque o cerrado é mui~ 
to fácil de ser irrigado e tem grandes reservas 
de água. É possível que a agricultura do cerra
do se tome muito mais seguia, e mais produ
tiva por cauSa da irrigação. 

O SR. JOÃO MANOEL:<:AROOSQ OEME
LLO -Sem d1~vida, Senador. O futuro-da 
agricultura brasileira está aqu~ não há dúvida 
alguma, porque hoje o que acontece? Com 
a irrigaçãO, -o básico para a agricultura não 
é mais a qualidade da terra, porque ela pode 
ser corrigida, mas a estabilidade do_ clima. Por 
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exemplo, o nosso querido Rfo Grande do Sul, 
está em uma situação muito diffcil. A agri~ 
cultura gaúcha tinha que passar por uma 
transfonnaçâo muito profunda. 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- E outro. 
aspecto ainda climático é a questão da unida~ 
de. A área do cerrado tem uma unidade relati
vamente baixa e que propicia condições de 
sanidade vegetal muito boa; não dá fungost 
diminui muito a necessidade de uso de agro~ 
tóxico. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO --Tenho absoluta certeza de que é aqui 
que está o futuro. 

O SR. RELATOR (Mãuro Borges)- VamoS 
prosseguir, pois o nosso-questionário -é gran
de. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDÕSO.DE ME-
U..O- Pois não, Sr. Senador. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Se o 
orçamento para 86 já houVefa sido ~pror1tado_ 
em agosto de 1985, como- o Ministério da 
Fazenda pôde compatibilizar a execução das 
importações à custa do Governo Federal, o 
orçamento já estava executado. 

O SR-JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LLO - O orçamentO é revisto, permanen-
temente. -- --~"" ~ 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Qual 
foi a saída fiJlancei~a? --

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DEME-. 
LLO- Supleinentação. COmo se faz seinpre. 
Porque o orçamento, na verdade, é urna coisa 
inflacionátia, hoje, praticamente é uma peça 
lamentavelmente, porque isso tira do Legis
lativo a possibilidade de um-controle mais res
trito que vai sendo revisto, pois os seus valores 
correntes não têm mais significado. Uma des
pesa que não foi inteiramente .•. 

o SR. RELATOR (Mauro ~BOrgês) ~-NãO 
contribuiu para agravar a inflação? 

O SR-JOÃO MANOEC CARDOSO DE ME
LLO - Não. O problema da inflação náo é, 
Senador, nem o número de funcionários pú
blicos, mas a carga da dívida interna_e externa, 
que é insuportável. Veja agora V. Ex" o que 
aconteceu. Todo mundo fala, V. Ex" sabe que 
a folha de pagamento da União_é no montante 
de um bilhão de dólares por mês; portanto, 
doze bilhões de dólares por ano, vamos dizer 
que V. Ex" mande embora 25% dos funcio· 
nárlos, vai economizar três bilhões de dólares. 
Em um mês, corn uma taxa_ de juro real de 
20% custou 1 O b1lhões de dÓlares para o Brã
sil. 

O SR. RELJ\TOR (Mauro Borges)- Como
foi administrado o fmpacto da incidência dos 
subsfdios e, por outro lado, o- cancelamento 
das receitas de isenções tributárias, de impos
to de importação, etc. Sobre o orçamento pú
blico? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
L.LO - Na verdade o impacto das importa
ções não foi grande coisa em_termos ~de_ des
pesa, não. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não 
houve m<Uor preocupaçao? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDÕSO DE ME· .. 
LLQ -:; Não,. nãõ hOuve nã(l; 

O SR. RElATOR· (Mauro Borges) -Qual 
o controle efetivo que tinha sabre a legalidade 
das operaç.ões? Exatamente o que faJei. De
tectamos uma porção de ilegalidades, o Tribu
nal de Contas da União _colaborou muito com 
esta Comissão, esta -CP!, e,· foram apuradas 
dezenas de irregularidades operacionais da es
trutUra que participou disso., EntãO, esse con
trole SÇ!b_f~ _a legalidade das operações ... O

•sr. Joao Manoel Cardoso de MeUo - Está 
fora da minha alçada, infelimtente não posso 
respOnder a esta pergunta. -

O.SR-RElATOR (Mauro Borges)- V. S• 
sabe d~-ª fonte dos recursos empregados 
para iirij:>Ortações gOVernamentais? Já disse, 
é o orçamento. 

Havia uma boa integração, a nível de cúpuJa, 
entre o Ministério da Fazenda e o da Agri
cultura? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DEME
LLO - No Ministério da Agricultura houve 
identidade entre n6s e o Ministro Pedro Simon 
Agora, já c-om o_ Ministro Íris Rezende, não 
houve maiores atritos, além dos naturais, sabe 
Senador? O Ministro da Agricultura tem que 
defender o se_tor produtivo e a Fazenda, às 
vezes, caka muito na política antiinflacionária, 

· que _é o nosso dia-a-dia. Então, não houve 
nada-ae diverg~nci<;~s insuj>erá.veis._/'J "maior 
divergência foi a fiXação da taxa de juros, que 
deu uma discussão muito grande, os 1 0%..
AAgricultura queria colocar 3%. Então, houve 
uma discussão muito grande em tomo d~ fiXa
çã~ da taxa de juros no ano de 1 98f). 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Mi
nistério_da Fazende teve autonomia em decidir 
e controlar todo o processo de importação 
de_aijmentos, que ficou, rea1mente, subordi
nado ao Ministério da Fazenda? 

-o sR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO,_- Depende: porque concorrências, por 
exemplo, foram feitas pela Cabal, no caso do 
leite, se não me engano. Houve partes,da exe
cução que ficaram a cargo do Ministério da 
Agricultura, a. CFP teve um papel. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Confor
me pesquiSa dO Tribunal de Contas e nossas, 
houve uma série de irregularidades sobre falta 
de licitações, etc ... Sei qUe a direção dos se
nhores era mais a direção estratégica. V. s~. 
bem como ·outros colegas que vieram de São 
Paulo, com o Ministro Funaro, essendalmente 
o-s-da C.lnicamp, sentiram-se isolados e em 
dificuldades em meio à enormidade da má
quiria burocrática, uma vez que esse grupo 
dei Ministro FUnà:ro não era de formação buro
crática, eram mais ligados ao setor privado 
e professores? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Realmente, vou dizer uma coisa, vol
tando ao que e~vamos dizendo. Hoje, o esta
do do setor público é deplorável. Não pensei, 

mas sabfamos que, fora, faziam-se críticas. 
Mas, quando se olha, vê-se uma coisa terrível, 
uma_ anarquta no funcionalismo. Eu, por 
exemplo, tinha duas secretárias, uma ganhava 
1 - não me lembro qual era o ordenado -
a outra ganhavao20, re9lmes de contratação 
distintos, inexístência de carreiras, erúim, isso 
é terrível porque antigamente ~ lembro-me 
- quando olhava um homem, amigos meus 
que passaram, de_ outra geração do serviço 
púbijco. Como Jesus Soares Pereira, um Dr. 
Rômulo, recém-falecido; era outra gente, gen
te que tinha a defesa do Estado dentro deles, 
e morreram todos pobres. Lembro-me de Je
sus, quando morreu, fui ao Rio e a família 
não tihha dinheiro para fazer o seu enterro, 
tivemos que nos cotizai'. -

Veja, V. Ex" destruíram as carreiras, as asses
sorfãs, 'l.uTiã pertneabilidade com O setor priva
do, imensa. Então, o setor público está acima 
do setor privado, teoricamente e tem que regu
lar. O que nós víamos é uma coisa mais geral, 
esses conceitos de privatização do Estado. Fa
lam-muito de estatização, mas houve uma tre
fDenda privatização do Estado nesse sentido 
de que os Interesses privados tomaram, entra
ram dentro do coraÇão do Estado. EntãO, acho 
essa coisa básica. quem quisei' melhorar um 
pouco o País tem que fazer, não uma reforma 
administrativa, uma reforma profunda das es
truturas_ do Estado, multo profunda ... Não tem 
máquina mais. Das poucas máquinas públi
cas, no bom sentido, que funcionam, sobrou 
a Receita, o ltamaraty, que conseguimos mon
tar, essa Secretaria do Tesouro, Aliás, eu nem 
sei, poiS não acompanhei para ver se fóram 
feitos concursos, porque ·nós ·querfamos fazer 
uma carreira, porque precisamos ter carreira, 
regras çle promoç~o. E, na verdade, essa coisa 
do sujeito vir de fora tem que vir pouco, não 
é? Você vai num mundo onde a administração 
públíca funciona melhorzinha tem assesso
rias, claro, quem nem tem que trazer seus 
homens de confiança, mas eles só podem 
ocupar certos postos e não outroS. 

Então, isso tudo tem que ser revirado. O 
Ministro Funaro é que tinha uma frase muito 
boa: não é o problema· da corrupção, stricto 
sensu, é uma coisa mais geral. Náo sei se 
V~ Ex" me coinpreendem. i:: claro que sim. 
Onde nós tocávamos tinha cheiro ruini, Sena
dor, porque havia essa distorção terrível, situa
çãs> tef!{y~!. terrível. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Na con
diÇão de assessor- do Ministro Fun~ro ·e tam
bém na condição de ter substituído o Ministro 
interirio, "" s~ recebeu algum tipo de instruçêo 
de funcionários- ou de assessores da Presi
dência da República com relação à impor
tação de alimentos? 

O SR. J.OÂO MAN.OEL CARDOSO DE ME
LLO - Não recebi, francamente não. 

_O_SR. RELATOR (Mauro Borges)~Nenhu
mã inSinuação, -pressão. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE~
LLO ...,... Não, não recebi não. 
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O SR. RELATOR (Mauro 89rges) - Nem • 
de nenhum outro serviço--da cúpula do Eg... 

tado? 
O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME' 

LLO- Não, porque nem poderia ter recebido. 
Pelo seguinte: porque eu imagino se pressão 
houve foi feita fora do Ministério_ .da Fazenda. 
Até por que, não estou aqui sentando praça 
na nossa honestidade até mesmo porque sa
biam que qualquer pressão nesse sentido seria 
repelida imediatamente e de maneira enér
gica. 

O SR. RELATOR {Maur-o Borges) - Nós 
temos alguns fatos que nós não conseguimos 
ainda, p-orque há muita controvérsia: um setor 
diz eu recebi ordem para fazer com esse fre
guês, com esse preço no caso da importação 
da carne pela [nterbrás, recebemos ordem. 
Agora, quem deu a ordem na Secretaria Exe
cutiva da Seap e do Cinab disse que não foi 
bem assim, que eles falaram de forma geral. 
Há fatos, como o apareciemnto, por exemplo, 
na compra da carne, além da Socopar, que 
foi a firma que inícioti- e C(ue estaVa pronta 
para ser contratada, de repente aparece uma 
outra firma, inexplicavelmente. Ninguém expli
ca por que e até hoje nós não conseguimos 
descobrir. A Sogeviandes, uma outra fuma, 
sob a capa de que ela precisava dar mais trans
parência e numa firma só a coisa não era 
transparente, então precisava botar as duas. 
Mas acabaram fazendo um- consórdo entre 
as duas, quer dizer, não houve duas, na verda
de, houve uma só. 

Então a razão das nossas perguntas sobre 
isso é porque há f-ªtqs que nós não_ conse
guimos ainda determinar com precisão. Está 
realmente constatado que há uma divergência 
e que vai nos levar provavelmente à ac()reação_ 
entre autoridades de nível elevado por causa 
disso. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME' 
LLO ...:..._ Eu po_sso lhe reSponder. Porque essa
concorrência na carne foi pela Jnterbrá_s._H;:wia 
uma controvérsia quanto às importações em 
geral, se a Interbrás deveria ter monopóUo ou 
se o setor privado deveria entrar. Dessas dis· 
cussões eu partidpei em tese. 

A minha opinião era que quanto mais c:on- _ 
coerência, melhor, quarito mais publicidade, 
melhor. Eu "acho que isso é: uma norma, mais 
eu não sei dizer por que a concorrência da 
carne foi entregue __ ~ InterQrás; e_ 0: que se pas~_ 
sou dentro da Interbrás e como é ·que essas_ 
empresas foram eleitas e etc, francamente:. 
eu não posso informar. 

O SR. RELA.TG_R (Mauro Borges)- Há fa- _ 
tos que, realmente nos levam não propria
mente a uma dúvida, sabemos que algo erra
do aconteceu, mas nós precisamos definir 
exatamente de onde partiu a decisão 01,1_ a. 
pressão para que isso ÇJcontecesse da forma 
que aconteceu. _ _ 

Esse fato pode não parecer muito, mas ele
vou o custo da carne para mais de 35 dólare~ 
por tonelada. _ 

O Ministro Dílson_ Funaro pass_ou_ a V. __ s• 
informações sobre alguma interferência que 
ele teria tido, embora nós saibamos e o Sr. 

sabe também da sua (falha na gravação) mas 
se elé teria tido ne~essidade de repelir alguma 
press~o? . 

. O SR JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Não tenho conhecimento. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- O Min· 
sitro, em depoimento- qUe fez na Comissão 
de Corrupção, afirmou ter assinado decreto, 
sem uma p!P.na concordância, por solicitação 
ou impoSiÇão de outras autoridades. As pres-
sões que as pessoas sofrem realmente, não 
foi dado um_ c8{áter de criminaJidade, às vezes 
a pessoa é conduzida a fazer certas coisas 
sem estar muito convicta de que é o melhor 
caminho pela realidade do serviço público na
cioiial. 

O Ministério da fazenda dispunha de con· 
trole suficíent~ para controlar as tentativas de 
lrrigularidade "por pãrte da iniciativa privada, 
nos diversos setor_es da importaçãO? Tinha 
controle? Esse controle pôde s_er exercido so
bre grupos privados? Por exemplo, na questão 
de importação de pescado, houve urna série 
de falhas ope~aclonais. -

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LL0-0 Es.tado,o setorpúbllco está desequi· 
pado para operar na polítiCa -de abastecimento 
como é- operada, não há dúvida nenhuma. 
A Seap, por exemplo, tinha três, quatro, cinco 
funciOnáriOS na área de agricultura. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -APetro
brás r.ealizou_ s_erviços de transportes sem as 
normas plenas, corretas de licitação, etc. Não 
foi pouca coisa, foram algun§o milhões de cru
zados. Essas grandes empresas do tipo de 
Petrobrás deveriam ter efetivamente um setor 
de acompanhamento, um setor fiscal para coi
bir desvios .que porventura apareçam. Mas ve_~ 
rificamos que, na verdade, isso não foi exer~ 
citado. 

O SR. JOÃÜ MANOEL CARDOSO bE ME
LLO - O setor público, na verdade, não está 
aparelhado. Costumo dar o exemplo do de
sembarque: coroo é que o País não estava 
cãpadtado para internar as importações? A 
logística do porto, por exemplo, nossos po~s; 
são obsoletos, os grandes navios só entram 
em dois portos:; Santos e Paranaguá. Os nos-

__ Q SR. RELATOR (Mauro Borges)- Foi 
indicação de v. s~ -

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSQ DJ;: ME· 
LLO _:_Foi indicação minha e d~ outros, não 
sóminha, porque era conhecido de vários inte~ _ 
gi'antes da equipe. 

Não sei a, que essa pegunta se refere mais 
especificamente; se V. Ex' puder me escla· 
recer. 

O SR. RElATOR(Mauro Borges) -----:---Que 
tipo de problemas foram identificados por V. 
s~. ou por outro membro do seu Ministério,. 
para que V. S• indicasse o Sr. Carlos Henrique 
de Moraes para controlar as tradings. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) ..:_ 
O Si. Cã.rlos Henrique de Moraes prestou de· 
poimento a esta Comissão, e apontou como 
motivo mais relevante para a indicação do car
go que ocupou, a Secretaria Adjunta e promo;.-
veu um efetivo controle das importações priva
das, porque eJe estava tendo um descontrole 
muito grande e uma série de indicações de_ 
irrespons_abilidades e de irregularidades, ai ele 
entrou e, exatamente, como ele provinha do 
setor privado de trading e conhecia os meca
nismos, ele entroU para prevenir e para resol-
ver os grandes problemas. -

O SR._JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO ~-O ciue acontece é o segUinte: eStáva
mos muito desequipados, falta d_e gente. Quer 
ver uma coisa, Senador? O Ministério .da Agri
cultura não dispõe de nenhum especialista em 
mercado intemac:lonal de commodiú'es, .os-es:. 
pecialistas brasileiros, quer dizer, gente que 
conhe.ce e_rn profundidade, estão todos _na ln_~ 
terbrás, para nãO dizer no Ministério da F'"azen
da. Quantas pessoas havia na Seap? Méia du
zia. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)-Sabida
menfe, o Ministro Funaro estava _assoberbadq 
c_oin nego<::iilções da dívida e~ema. Ele, pes
soaJmente, lidava com as gestões de abasteci~ 
mento e importação e, pessoalmente, tinha 
temJX? para partircipar? ·-

0 SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Nas grandes decisões ele_ participou, 
sim. 

sos outros portos: estão velhos, não temo~ 0 SR. RELATOR (Mauro Borges)- E para 
equipamentos para agilização de desembar- poder pm1iclpar, das decisões importantes de-
que, container. A logística do transporte feiTó~ mo"rava muito para serem tomadas, porque 
viário foi um_ inferno para acertar, 0 país não todo mundo sabia do pouco tempo dele. À 
estava preparado, a máquina pública, o Gover· _ -~ medida em que ele participasse mais as coisas 
nonão estava preparado para operar com efi- iriam atrasar mais também. 
ciência total e completa com esse volume de 
importações. O que acontece? Acredito que, 
no geral, pelo estado dos nossos aparelha
mentos, até que foi razoável. 

O SR.-RELATOR (Mauro Borges)- Que 
tipos de problema foram identificados por V. 
s~. ou por outros membros de Ministério, para, 
ao que parece, V. s~ indicasse o Sr. Carlós 
Henrique de Moraes para controlar a ação das 
traídmgs? -

'ÓSR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LLÜ _.:o C&los Henrique de -M6iaes, é um -
rapaz competente, sem dúvida nehuma .. 

··~--

-~ 
-~-r;:-:·. 

O_SR. JOÃO MANO<:L CARDOsO. DE ME
LLO - Não,- porque ·ele tinha uma imensa 
capacidade de trabalho- e, .na verdade, quer 
dizer, grandes decisões formo: vamos impor
tar ou não, a quantidade, etc,_ isto passou por 
ele~-

0 SR. RELA.TOR (Mauro B_orges) - Ele 
delegou para o Sr. acompanhar, o Sr. AjudaVa 
nas decisões? 

Q SR JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LLO __:_Nas dêdsOeS ajud'eC Agora, no acom
panhamento operacional, não, francamente 
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não, porque inclusive eu tinha outras coisas. 
Não operei nenhuma política, não foi só de 
abastecimento não. Não era a. minha função. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve 
algum momento, durante o Plano Cruzado, 
em que as ordems para importação foram 
reduzidas, deram uma freiada? 

O SR. JOAO MANO& CARDOsO DE ME
LLO - Bom, a carne demorou um pouco 
a importação, depois houve aqueles proble· 
mas operacionais, o governo americano de
morou muito para entregar, passou um pouco 
do prazo, era para chegar em juJho; se não 
me engano, junho/julho, -começou a chegar 
em agosto me lembro perfeitamente, o milho, 
não; o arroz, acho que demos uma parada, 
não foi? - -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É. 

O SR. JoAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Tenho a lmpressão que sim. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Real
mente, houve. Foi constantado, sem dúvfda 
nenhuma, que houve excesso; eSsa deficiência 
de informações, deficiências porb.lárias ... 

O SR. JOÃO MANOELCAROOSO D.E:ME
LLO -Se me permite, Senador, ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-:._ Até 
arroz estocado tem até hoje, da importação. 
O leite em pó teve que ser reimportado; o 
óleo_e a manteiga usados para fms não indica
dos; peixes também estragàram muito. 

O SR JOÃO MANOEL CARoóSó DE ME
LLO - Realmente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. 
saiu e naturalmente nãO pode ... 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Eu não acompanhei esSa coisa. Veja 
bem, a questão do arroz o próprio setor priva
do avaliou mal. O que acontece é que a de
manda fez assim. Quando a inflação acelerou, 
aíjá-estáVãffios em rmaJ de f986,janeiro; reve: 
reiro de I 987 -a gente preciSá ver um pouco, 
a coisa deu uma desacelerada muito rápida, 
a inflação explodiu, comeu salário, houve uma 
queda salarial de dois, três meses. significativa 
-então, o começo de 1987 chegou a ser ... 

O-SR. RELATOR (Mauro Borges)- É ver· 
dade. 

O SR JOÃO MANOEL CARDOsO DE ME
LLO - A gente não pode também, avaUar 
sem levar em conta isso, porque podíamos 
ter uma demanda mais estável durante 1987. 

(iJ SR. RELATOR (Mauro Borges) _;Quer 
falar sobre a emissão de guias de Importação 
da Cacex além dos limites razoáveis? O qUe 
vocês. sabiam? Tom~am alguma providên
cia? Estavam a par disso? 

O SR. JoAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Eu não acompanhei essâ em!s5ao 
de guias. O Sr. fala do arroz? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
. LLO -Não acompanhei não. Agora, é o que 

eu digõ; a avaliação é que a demanda era 
mais forte, Tanto que houve problemas com 
empresas privadas, até houve uma que pediu 
conc:ordata por causa disso. Superdimensio
nõU.. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia 
uma divisão de trabalho. Só para entender 
o mecanismo... · 

- OSR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Pois não, Senador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A divi
são do trabalho_ o C"mab, a S_eap, a Assessoria 
do Ministro, Secretaria Geral e Gabinete de 
Ministro, esse problema que, no fim, deveria 
ser operacionalizado pela Secretaria do Seap/ 
Cinab, o Sr. tem uma Idéia se havia uma divi
são njtida de traba]ho ou era meio bagunçado? 

~o SR. JOÃO MANOE:L CARDOSO DE ME
i.LO - Oihã, havia dtvisão do trabalho, mas 
o que acOntece, VOltamos ao nosso problema,. 
as superposições são muito grandes, muito 
grandes. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Esse 
Cinab que foi criado será que deu resultados? 

0 SR, JÓAO MANOEL CARDOSO DEME
LLO-- Não melhorou, na verdade a coorde
nação, não melhorou. A coisa tem que ser 
em profundfd~de. Não adian~ só criar e dizer, 
agora, vamos fazer um Conselho aqui que fun
ciona como OP, foi idéia do Cinab, não é 
isso, e que tenha vário~ Min_istros e que coor~ 
dene.- ------

0 sR. RE.i.ATOR (f\r\auro- Borges)- Muito 
bem. De quem foi a tese de ser necessária 
maior transparê~cia e concorrência na comw 
prã-da carne européia, quando a empresa frcm
ce.~ SOcopar foi seledonada com exclusivi
dade pela lnterbrás? 

O SR. JOAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO-Aí, Senador, é que eu digo, esses deta
lhes de como vai ser a carne tem que ser, 
creio que o Sr. irá obter dentro do Jnterbrás! 
Ministério da Agricultura. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O Sr. 
sabe exatamente, dentro dessa linha de perw 
guntas, a SogeViandes apareceu assim, apa
rentemente e caiu de pára-quedas no negócio. 
O Sr. sabe como é que_ ela entrou ness~ neg6-
CLo da came? 

O SR. JO.~O MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Não sei. Sei que são duas empresas 
grandes da Europa. Fora daí, realmente, eu 
não sei. Eu teria prefertdo, se fosse decisão 
minha, fazer concorrência com o setor privado 
e até estas duas empresas poderiam ganhar. 
Acho que, no geral, os preços não foram, pelo 
Cõfihecimepto que tenho, de grande profun
didade no mercado., foram razoáveis. Agora, 
acho que sempre deve-se preferir concorrên
cias com prazos determinados. Por que a Jnter
brás? Por que a lnterbrás é do Governo? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Eles 
disSeram aqui que a Jnterbrás, muitas vezes, 
pode ter Sido ineficiente . 

I 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Também. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- E eles 
foram obrigados. Segundo a decJaraçêo _do 
seu presidente, não tinha estrutura para fazer 
esse trabalho, e eles foram realmente cons
trangidos, foram forçados a fazer isso. 

~ O SR. JoAO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Eu posso lhe diz-er que não foi nin
guém do Ministério da Fazenda, nem esse seu 
criado, nem acredito que o Ministro Funaro, 
que obrigaram a Jnterbrás a fazer essa concor
rência. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - foi_ 
ó Governo, de certa forma, não é? 

~ O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE. ME
LLO- Ai não sei 
·-6 SR. -RELATOR- (Mãuro Borges) - Por 

que o Ministério da Fazenda não procedeu 
à equalização de preÇOs para os produtos im
portados, manifestadamente mais baixos no 
mercado internacional? É o caso tfpito do ar· 
roz, que deixou de ser arrecadado imposto 
e foi absorvido pelo setor de interm~ação. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
Li..O- Não acompanhei, Senador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi 
levado ao conhecimento de V. S• duas opera
ções de wash o_ut, uma do milho argentino_ 
e outra do milho americano, causãndo pre-
jUú:CiãO TesOUro Nacional da ordem de quatro 
milhões de dólares? O- Sr. teve parte nissO, 
foi informado? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE J\\E. 
LLO - O cam:e]amento das operações? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É, uma 
devolução. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - scihre essa imPortação de milho ar
gentino, eu não estou recordando, deve ter 
começado em maio, abril, não me lembro 
bem. Mas aí no seguinte contexto: primeiro, 
de uma aproximação Brasil-Argentina muito 
grande. Aliás, neste_ aspecto este_ Governo an
dou bem. Nós temos que caminhar realmente 
numa integração com a· Argentina, que é difí
cil, complicada, principalmente por cauSa do 
setor agrícola. Mas nós vamos ter que mar
char. Então, havia um problema, eu melem
bfo até que o Presidente Samey teve que c~n
v€rSâr- Com o Presiâente AifonSín por causa 
das importações, porque havia um acordo en
tre o Brasil e a Argentina de que nós daríamos 
preferência a eles. Então, para que não ficasse 
nenhum problema, houve esse entendimento. 
Segundo~ nós somos superavitários com a Ar-
gentina, cronicamente, de tal maneira que 
uma espécie de dólar convênio, e se nós não 
usarmos, vai ficando af para as calendas; nós 
temos que acertar isso. Terceiro, os preços 
em abril, se 'hão me engano, ou mafo, não 
tenho certeza, eram mãfs ou menos preços 
compatíveis com o -congelamento e com o 
mercado internacional. Dessa operação eu co
nheço, sei que depols uma parte foi cancelada 
porque o milho acabou chegando em janeiro_.._ 
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fevereiro, dezembro, uma coisa assim. Foi 
cancelada, eu sei que foi cancelada. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -56 para 
sentir, eu acho que está dentro do mesmo 
assunto. 

O SR. JOÃO MROEL CARDoSO DE ME· 
LLO - Cóm milho americano, não sei infor
mar não. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrQes)- Tmha 
conhecimento que a importação do milho ar
gentino, por via terrestre, nos termos propos
tos pelo Ministério da Fazenda, estaria cercã. 
de dez milhões de dólares a mais, se a compra 
fosse feita nos Estados Unidos? São razões 
que o Sr. explicou, talvez de ordem de con
vênio. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOsO DE ME; 
LLO - J::, além do que, quando -veja bem 
- essa decisão foi tomada, nós estávamos 
sufocados com a entrada de milho nos portos. 
Então a idéia era desafogar urrl pouco pela 
via terrestre. Agora, ocorre que o milho s6 
foi entrar em janeiro, feverejro, está certo? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Bom, 
outra coisa aqui; V. 8' já disse que agia mais 
como consultor. Entretanto, talvez possa nos 
informar por que, no caso do arroz, o Minis
tério prolongou o prazo de internação indefini
damente, não pressionou, porque só benefi
ciou algumas grandes, tradings nacionais? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LLO - Do caso de internação prorrogada, 
não me recordo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
forçaram, como nos OD.tros casos, que passou 
daquele prazo, era inadimplência. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO [í"E ME
LLO - Eu não sei, isso deve ter sidO visto 
pelo lado da Cacex junto_ com outro orga
nismo. 

Eu imagino que seja por isso Senador, o 
arroz já estives_se _comprado, dentro de um 
quadro já e, que tivesse havido dificuldade de 
transporte. lmagino que seja isso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-É pos
sível. dificuldades justificadas. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO. É. Acho que sim. Houve um niomento 
em que foram cancelados porque estava claro 
já um excesso de importações. Não é isso? 
Estava claro, já mais pelo fim do ano, estava 
claro que ia sobrar arroz. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sobre 
o pescado, sobre o voto 37, Cinab 37, que 
trata da importação do pescado, assinado por 
V. s~ na condição de Ministro interino. Foi de 
V. S• a idé[a de importar pescado? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
ll.O- Não, a idéia veio doSeap, dos técnicos, 
porque qual era o quadro? Era um quadro 
de sufoco tremendo na área de conswno· de 
proteína animal. Então, tudo que vfesse aliviar, 
na minha opinião, aquela pressão tremenda 
se justificaria. Mas, eu imagino que era uma 
coisa pequena. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quem 
redigiu o voto? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Não me lembro, mas acredito que 
o voto veio da Seap ou Cmab 

QSR. RELATOR (Mauro B_orges)_ - P_or 
-que V. S• o aprovou ad referendum do Con
selho?_ 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO -- Porque o Conselho._ 

O SR. RElATOR (Maur_o Borges) -Estava 
de acordo com a importação? 

O SR. JOÃO MANOEL CAADOSO DE ME-. 
LLO- É. Alénl de" que o Conselho não funcio
nc;u,-o-conselho tinha vários Ministros. É o. 
que eu estava dizendo, quer dizer, como foro 
coletivo era quase -impossível reunir o Conse
lho. É isso. Por isso, vendo tudo isso, Senador, 
é que eu caminhei para pensar na idéia do 
Ministério do Abastecimento, porque tem que 
ter um órgão que só cuide disso, dia e noite. 
Como o ConselhO do CIP nUnCa ftfficionOu, 
s6 duas ou três_ vezes. quando eu estaVa no 
Ministério. Também tinha que reunir cinco Mi
ni"ltros. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O Sr c 

se lembra se houve alguma contrariedade ou 
alguma reclamação ou oposição por parte da 
Sudepe a essas importações? 

O SR. JOÃO MANOEL QIRDOSO DE ME
LLO ~ Não me lembro, quer dizer, eu creio 
que não me_ chegou aos _ouvidos __ nenhuma 
oposiÇãO. Eu acho é uma coisa pequena, de 
quanto essa importação. Vo-cê se lembra ... ? 

Estou imaginando que era uma coisa mar
ginal. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não, 
não é tão_ pouco, não. 

O SR. ASSESSOR-Em 6 meses se impor
tou o correspondente à importação de 2 anos. 
Foram mais de 200 mil toneladas em 6 meses. 

O SR: RELATOR (Mauro Borges) - E o 
valc;tr, _9 Sr. sabe? _ ____ _ _ _ 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME~ 
LLO-Razoável. 

·o SKRELATOR (Mauro Borges)- O Sr. 
temm7 
. OSR JOÃO MANOEL CAROOSO DE ME

LLO- Razoável, mas eu acho que foi, Sena
, dor Mauro Borges, eu acho que foi correta, 
porque naquele quadro tínhamos que impor
tar de onde fosse possíVel para responder à 
subida do consumo. Porque a alternativa o 
que ·era? Era cortar demanda sobre preço. 

O SR. ASSESSOR- São 210 milh& ,e 
dólares de pescado. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME-, 
LLO -Sim, mas dentro do consumo global 
de proteínas, acho qtJe não trouxe nenhuma 
perturbação nos outros mercados? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Pela 
falta de experiência, pela falta de uso de impor
tar alimentos nós somos, geralmente, expo$
dores de a~ mentes e não importadores, houve 
realmente uma série de falhas, por exemplo, 
nós compramos muito pescado sem nenhu
ma identificaçao com o hábito alimentar dos 

brasileiros. Sõ o bacalhau, por exemplo, teve 
uma subida, as compras foram feitas de tal 
forma que excitou o mercado e aumentou 
80% do preço em dólar no bacalhau. 

v. s~ apresentou e aprovou ad referendum 
do Cinab, o voto 38, em- setéfubro de 1986, 
que trata do desrepresamento do arroz nacio
nal - estava represado - já que a abusiva 
importação do produto estrangeiro paralisou 
toda a_ comerc_i_alização do similar nacional. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME' 
LLO - O a-rroz,- é fato, õ arroz - se não 
me enganõ--:..:.... !Jnhamos importado com auto
rização de 1985 o arroz da Tailândia; não estou 
recordado. Agora, estava decidido que nós 
pfecisávamos vender o arroz, porque a coriti
nuar estocado o arroz ia nos causar um pre
juízo danado, agora o problema é que isso 
tinha que ser feito- creio Joi fe'ito - gradati
vamente. Houve um problema na safra, no 
começo de 1987, se não me engario, até 
acompanhei e me lembro-que alguém do Rio 
Grande andou falando comigo sobre isSo, 
houve um problema, na verdade uma peque
na queda no preço do arroz em 1987, mas 
mesmo assim os preços estavam razoáveis, 
houve muita chiadeira, mas o senhor sabe 
que agricultura reclama muito. Então estava 
razoável, é o que estou dizendo, se formos 
pensar o nosso período no Ministério da Fa
zenda, acho que foi um periodo razoável para 
a agricultura 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Se
nhor poderia expJícar Por que no voto 38, de 
setembro, o Ministério retorna ao conceito pre
térito de estoque regulador de 30 dias? A im
pressão é _a de que a prorogação do prazo 
de internação e o aumento do estoque regu
lador foi feito_ para ajudar os grandes Impor-
tadores. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO.- Acho- que (ai feito-é o que linaglnO 
-no -momento para dar- ao arroz estocado 
pelo Governo._ Não acredito ~~~ém,Senador, 
por qUê? PorCD-Je as importações foram públi
cas~ O Setor privado quis importar, importou 
alguns quebraram. 

ü_SR. RELATOR (Mauro Borges) -Alguém 
tinha que ganhar. 

OSR.JOÃOMANOELCARDOSO.DEME· 
LLO - É- evidente. Além do que é_ o risco 
privado, não houve nenhum prejuízo público, 
é qtie é a verçlade. Houve uma empresa, que 
sei, importou-uma grande quantidade de arr~ 
e_ pediu concOrdata, por isso é que acho que 
ao se fazer importações, o setor privado é que 
deve, evidentemente tomando cuidado para 
não baver o~gopsiônios e fóimação de preç~s 
absurdos, mas dados, vamos dizer, parâme
tros de preços claros, o setor privado é que 
tem que importar, isto é, pãrece discutível, não é? ----- -- ' - ----

. . . 

O SR. RELATOR (Maúro Borges) -V. S• 
estava consciente de ser da ordem de 2 bi
lhões, preço-de setembro de 1986, ou ao câni
bio da época, algo em tomo de 150 milhões 
de dólares, a sangria dos cofres públicos para 
desrepresar o produto nacional, isso causou 
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reaim"ente um gasto muito grande para o País. 
V. St estava bem a par .•. ? 

O S.R. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Mas, o gasto do que, Seitador? 

OSR. RElATOR (Mauro Borges)- Eu pe
diria a nossa Assessoria no campo que desse 
detalhes para o depoente. 

O SR JOÃOMANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Não entendi bem a pergunta, gostaria 
de entender para poder respondê--la c:om a 
precisào possível. 

O SR. ASSESSOR - O triercado de arroz 
internacional, naquela ocasião de 1986, nos 
últimos 20 ãnOs étaYaj)iSSando no pico mais 
baixo de preço "internaional, ou seja, exlstiéf 
uma diferença entre preço do c_ongelamento 
e _o preço do produto comprado no exterior, 
um colchão de folga que_ o -primeiro voto do 
cinab previu e disse que na medida em que 
esse arroz fosse internado no País, o preço 
dele teria qUe Sf:r_ e_qualizado. Bom, a primeira 
coisa é que o preço nunca foi equalizado, en
tão, portanto, a aplicação de uma alíquota 
qualquer que fosse de lmposto_de importação 
para equalizar esse preço em não sendo apli
cado, transferiu esse tipo de ganho para algum 
setor da intermediação, basicamente os su
permercados e os maquinistas. Esse é o pri
meiro lado. Como a equalização não foi apltca
da, isso estimulou a sollcltação de guias à 
Cacex e na medida em que a Cacex, vamos 
dizer assim, Chancelou os chamados PGf, que 
são os pedidos em gula, quer dlzer, oficializou 
os pedidos, criou um constransgimento da 
parte governamental em bloquear aquela im
portaçllo já pelo menos do ponto de vista do 
papel, oficializada, que era o pedido de guia, 
nisso entrou uma quantidade muito acima da 
capacidade de consumo e represou todo o 
arroz que estava na mão do agricultor brasi
leiro, arroz nacionaJ, em comercializar direta
mente ao mercado, portanto tendo que fazê-lo 
através dos AGFS. 'Chegou o momento em 
que o custo de manter aquele_ estoque era 
imenso, então foi feito um Voto n" 38 que 
era para desrepresar - Agora, o desreP.re
samento do arroz implicou na atribuição de 
um subsídio que, ao -câmbio da época, soma
va algo como 150 milhões de d61ares. 

O.SR:-RELATOR (Mauro Borges)·-Subsí-. 
dia? O que é Q Subsídio? 

O SR. JOÃO MANOELCARDOSO DE ME
LLO - O -Preçó que ó 'GOverno vendeu o 
seu arroz estocado foi muito menor do que 
o preço-que deveria ter vendido, em relação 
ao preço de compra, quer dizer... -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- Do ar
roz importado? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - Não. O preço do arroz nacional. O 
GoVerno ·pagOu urri ·determinado preço por 
esse arroz nacicmal e o vendeu a um preço 
muito inferior ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não 
estou compreendendo, realmente, o raciod~ 
nío, porque, veja bem, é o seguinte: você ter'n _ 
wna estimativa do nível de demanda de arroz, 
está certo? Muito beml Então, nós decidimos 

fazer importações, importações pelo setor pri~ 
vado, o setor privado foi à Cacex, habilitou-se,_ 
ficou com guia na rrião. Na medida em que 
você emitiu a guia, na verdade, 9eu um direito 

-iminente a ele, ele tinha que exercer, você não 
pode cassar a guia, está Certo? Resu1tado: eles 
foram e exerceram esse dlreito. Trouxeram 
o-- arroz. O dimensionamento foi um pouco 
adffia. não vejo mal, -:-- depende do preço 
que você comprou. Não vejo mal em você 
ter guardado, vamos dizer, um milhão, -oito
centos, 2 milhões de toneladas de arroz, qual 
é o problema? Não há problema nenhum, está 
certQ7 Nós tínhamos que ter feito isso. Outra 
colsa, · coiTio -é que a entrada da saffa nacional 

-sé põe-a-nsco. Eu me lembro que houve muita 
chiadeira, Principalmente no Rio Grande do 
Sul, porque, inclusive, nós tiramos o preço 
do tc!bclamento. Você lembra quando nós tira
mos o preço do arroz do tabelamento? O pre
ço 8rriou por causa da pressãO- da oferta. Isto 
é outro problema. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Senador, permita-me, - s6 para es
clarecer dois pontos. No primeiro ponto o se
guinte_ evidentemente, uma vez_ emitida a guia, 
oficialmente, a empresa o_u a pessoa física do 
importador tem o direito, o problema que 
ocorre aí é o seguinte: o voto que permitiu 
o desencadeamento do processo, que é o pri
meiro voto do arroz que, se não me engano 
é de número três, acho que é de março, de 
7 de , março, ele estabelece como prazo de 
internação 90 dias, depois esse prazo, interna
mente, dentro da Seap, foi numa primeira ins
tância, prorrogado para 30 de setembro, ou 
seja, de março para setembro são seis meses 
e não 90 dias. Então, burocraticamente, houve 
algum tlpo de gestão que prorrogasse esse 
prazo, por quê? Porque já havia se emitido 
uma quantidade de guia muito acima da ca
pacidade, primeiro, de entrada nos portos, se
gundo, de consu

1
mo nacional. Quer dizer, foi 

dado um prazo de 90 dias, porque era o prazo 
suficiente, a contar de março, para se ter uma 
idéia precisa da safra, porque, até março; se 
não me engano, CFP tinha não mais do que 
a segunda avaliação, portanto, um dado muito 
precário. Então, o voto foi cuidadosõ em dar 
90 dias para que, nesse prazo, se confinnasse 
a idéia final de safra e se pudesse avaliar ou 
não;- Mas, esse prazo, por algum motivo, é_ 
prorrogado para 30 de setembro, quer dizer, 
o que permitiu; exa'tameÍlte, essé enxame de 
guias. Urita vez colocado esse problema do 
enxame de guias, aí o Govemo teve que adiar 
mais duas vezes sucessivamente, com que a 
safiá u1trapassou o ano. Esse é Lim problema 
inicial de como é o proce.sso da geração do 
~cesso_ de guias e, portanto, o excesso de 
importações. O outro ... 

O SR. RELATÓR THauro OBorges) - Um 
minutinho ... 

OSR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO - O .outro dado, só para colocar os da
dos completos, é o seguinte: naquele primeiro 
momento que é março, o voto estabeleceu, 
exatamente dentro da concepção que o de
poente tem colocado aqui, que era positivo 

existir um estoque r_egulador. Naquele tempo, 
o estoque até se chamava estoque estratégico 
e era po-sitivo. Dentro dessa concepção, é que 
foi, no .caso, pelo menos no caso do arroz, 
foi promovida a importação, ou seja, elasteM 
ce_u-se o conceito que era da CFP de estoque 
reQulado_r para U_m mês de_consum0~-3'0- dias, 
que se passou para 60 dias; dentro des_se redi
mensionamento, é que foi importado. O voto 
de setembro reCua desse conceito, volta o 
conceito inicial de 30 dias, faz algumas consi
derações para voltar ao conceito iniciaL Daí, 
te_m que vender o arroz que ultrapassava a 
dimensão do estoque de 3D dias. 

O SR. -Veja bem! Um minutinho. 
Vamos ver bem a coisa. Primeiro, como é que 
foi tomada a_ decisão de importar o arroz? Foi 
torrlãda a decisão de importar o arroz no co
meço do ano, porque fizeram uma estimativa 
de quebra de safra muito grande do arroz irri
gado, está certo? É o agulhinha que é consu
mido nos mercados de renda mais alta, Então, 
toinoU:-se a decisão de importar evidenterrien
te com a oposição feroz dos arroseiroS do 
Rio Graride do Sul. 

Qualquer decisão de importar sempre es
barra na oposição dos interessados, isso é nor
mal, não vejo nenhum mal nisso. Então, foi 
tomada essa decisão e emitiram-se guias. O 
problema é o seguinte:_ Quem é que deter
minou_ a quantidade de guias que foram emiti
das? Esse é um problema. A Cacex foi emi
tifldo guias diante de uma expectativa que era 
de queda de safra, porque essas coisas têm 
o seu time. 

O_SR. RELATOR (Mauro Borges) Quem da
va_ordem? 

Q sR. JOÃO MANOEL CARDOSO OE ME- . 
LLO-:- Deve ser a SeaplCfnab. O que eu qUero 
dizer é que àquela altura, vamos dizer que 
tivéssemos, Séiíadõr Mauro Borges, em abril, 
com aquela excitação da demanda, quem se~ 
ria capaz de fazer uma previsão de demanda 
exata e dizer se estávamos importando de~ 
mais? • 

Tarlto é verdade, que não houve uma oposi
ção frontal do Ministério da Agricultura ao vo
lume de importação que estava feito. É dare 
que depois ex-post é fácil determinar que a 
importação estava demais etc, é preciso ver 
afiflaJ. Quando __ se totT!ª_ decisões d_~ polítiCa 
econômica que têm que ser tomadas naquele 
inomerito, essas decisões implicãm, na verda:.. 
de, o risco e a avaliação, não _são decisões 
absolutamente objetivas. Diãrite da queda da 
inflação o consumo de arroz será tal, não-existe 
isso. · -

Agora ex-post verificouMse o quê? Primeiro,' 
emitiam-se as guias, segundo, as guias davam 
direito que não podia ser cessado pelo Minls
téfiq__ :::-:- lembro que issso nós discutimos lá. 
Resul~do, as Importações estavam efetivadas, 
es~ certo? Aquelas guias davam direitO a im
portações que e-stavam efetiYadas. 

O problema do prazo de internamento é 
o problema da guia e não do prazo, por quê? 
Porque a guia dá o direito de o sujeito iritemar 
-Não podíamos, na verdade, impedir a entra
da do sujeito com a gula na mão. O prazo 
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de internação tinha que ser prorrogado. Não 
tínhamos outra altematiyç,:, _ _ __ _ 

O arroz chegou e o que aconteceu? Proble~ 
mas de entrada, de transporte e foi chegando 
muito mais para o fim do ano, e o Governo 
precisava, então, recolheu aquilo. O problema 
é qúe esse arroz foi solto no_começo de 1987 
e aí que deu um problema, uma outra gritaria 
dos produtores. O qUe estou di.z_endo é que 
o prejuízo do produtor foi ocasionado pela 
queda do preço, a isso se resume, na minha 
opinião, o problema. O problema é que, na 
verdade, fa1ando as coisas gerais, quantitativos 
etc., ê impossível prever o excesso •. 

Em segurido lugar, o problema de operação 
de portos é que foi dificultando a entrad_a~ Em 
terceiro lugar, o exercício, se pudéssemos cas
sar as guias teria sido correto, redimensionar 
aquilo e cassar, mas é ilegal. Não poderia ser 
cometido._ 

O SR. ASSESSOK- O esclarecimento é 
só para trazer à tona um dado que a CP! dispõe 
que provém de um depoimento prestado a 
esta Comissão por um ex-diretor da CFP, qUe 
naquela ocasião, a CFP e a Cacex já tinham 
entendlrnentos que não eram daquele mo
mento mas uma tradição da importação, ti
nham uma idéia de esca1onamento na impor
tação tanto do arroz quanto do milho que eram 
os dois produtos que a CFP trabalhava. E no 
caso dos dois cereais, milho e arroZ, o ex-di
retor aqui presente apresentou um _cronogra
ma, quer dizer, a idéia da CFP não era liberar 
de uma única vez a emissão de guias e sim 
estabelecer um calendário_ onde escalonada
mente as guias seriam emitidas em função 
do consumo, quer dizer, emitia-se um con
junto de guias que suportaria um consumo 
a cada dois meses_ ou coisa parecida, ele dei
xou o esquema aí, e esse tipo de coisa é isSo 
que ele no caso lamentou que não tivesse_ 
sido feito, não se usar uma emissão de guias 
escalonadas, segundo entendimento anterior 
entre cacex e CFP. 

O SR •. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO -Eu participei dessa discussão com 
o Guilherme Dias que já dev:e ter etado aqui, 
aliás, uma pessoa da melhor qualidade moral 
e intelectual. 

Há um risco, porque eles diziam. O Minis
tério da Agricultura preferia que a coisa fosse 
feita mais lentamente; mas o problema é O

seguinte: primeiro, o risco altíssimo, porque 
estávamos operando um congelamento de 
preços com uma demanda explodindo. É pre
ciso ver Isto. Somos incapazes de ter idéias 
precisas. Lembro-me de que fomos surpreen
didos várias vezes, nao foi só no problema 
de alimento, fomos surpreendidos em outros 
mercados. Explodiu Isto, explodiu aquilo, hou
ve febre de consumo tremenda. 

Nós, do Ministério da Fazenda, qual foi nos
sa atitude? Não correr riscos. Digo isto aqui 
com a maior franqueza e lealdade. Quando 
fui chamado a opinar dentro da frxação de 
quantitativos, a minha preocupação foi a de 
não correr riscos, porque não podemos correr 
riscos de estouro de demanda. 

Imaginem se_tivéssemos errado na impor
tação do milho! Teria havido um colapso de 
abastecimento, uma coisa terrível. Eu sempre 
dizia: é preferível pensar-se em alguma coisa 
mais -rolgéida - porque, se a demanda for 
mais fraca, maneja-se iSto - do que fazer 
importações. Bas não têm que ser dimensio~ 
nadas estritamente: a demanda vai ser cem 
e, com uma subjetividade de previsão, ... Ne
nhum de nós tinha um modelo de estimativa 
em demanda 

Aliás, isto é wn absurdo, isto que estou di
zendo tecnicamente, Senador Dirceu carneiro 
e Senador Mauro Borges. J:: um absurdo que 
o Governo não disponha de uma coisa dessas, 
·ain-dá. que pfecariaiiiente; mas não dispõe diS
to. Evidentemente, não sou o -mais habilitado 
para construir isto- são os economistas agrí~ 
colas. 

Era preferível mencionarmos, por exemplo, 
essa questão _do arroz, um pouquinho para 
cima, errar para dma do que errar para baixo. 
Não podíamos errar, porque o_Pais vinha abai
xo. 

Quãhto à QUestão do milho, no tempo do 
nosso Ministro Pedro (tinha lá o Guilherme), 
havia especulação contra o milho. Vi o que 
é o Governo na verdade estar na mão de espe
culador de grão. É uma coisa terrível! Você 
acompanhou isso no segundo semestre de 
1 985r Foi úma coisa horrorosa! 

Sempre achei que tínhamos de estar arma
dos para regular preços; e regular o consumo, 
quando não se pode mexer com preço. Está
vamos sem esse instrumento. Posso, do dia 
para noite, regular a demanda: subo o preço 
ou deixo os preços subirem. Se a demanda 
está muito excitada,p mercado se auto-regula. 
O preço vai lá para cima e expulsa. Mas, na
quele momento, com o Plano Cruzado, como 
é queJamos fazer? Expulsar como, se os pre
ços estavam congelados? 

Por !sto, insisto, Senador, em dizer que estou 
convencido de que· pode ter havido proble
mas.._roas, na concepção geral das importa':' 
ç:ões, elas foram corretas. Não creio ter havido 
erros nessa matéria. 

O SR. REu\TÓR (Mauro Borges) - Encer
ro minhas perguntas. Muito obrigado ao Se
nhor. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Agradeço ao nobre Senador Mauro Borges 
pelas-Suas indagações. 

Gostaria, ainda, de levantar mais questões. 
Oma delas é uma indagação a respeito daque
les números que constavam da diferença de 
balança comercial que tínhamos. Depois do 
ano de 1986, portanto, já em 1987, lá por 
maio, constatou-se que havia uma diferença 
que se foi formando progressivamente a partir 
de agosto, setembro, outubro, novembro, de
zembro, e que acabou gerando, no final da
quele exercido, uma distorção _em torno de 
1.115 . .539.000 dólares, portanto, acima de um 
bilfião de dólares. 

Evidentemente, ele tinha suas conveniên
cias na exibição de um nú:mero mais favorável 
na questão da balança de pagamentos. Isto 

tinha sid_o alguma coisa planejada? O Sr. tem 
idéia de como isto aconteCeu? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Essas questões-vou dizer aqui, com 
franqueza, a V. ~ - foram dedd.idas pelo 
Sr. Ministro da Fazenda e pelo Senhor Presi
dente da República 

O SR. PRESIDENTE (Dkceu <:ameiro) -
Eram decorrentes de decisões de alto esca
lão? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Essa dedsão foi uma decisão_ do Esta
do, não passou pela discussão com assesso-
rias, nem Comigo ati cOm ningllém - n6s 
até desconhecíamos isto - foi uma decisão 
do Estado, num momento muito grave para 
o País, p-orque', na verdade, eu me lembro mui
to bem, o pior dia da minha vida foi no dia 
em ·que nós perdemos 85 milhões de dólares 
de reserva_- num dia. Foi essa brutal especu
lação contra-o câmbio que fez isso. 

Essas coisas precisam ficar bem esdare
cidas. HoUve, evidentemente, wna diminuição 
do. saldo comercial, porque o País cresceu. 
Aliás, já aprovaram a nossa tese de que, para 
o País crescer, esse saldo comercial é impos
sível ser feito. Não dá. Nós melhoramos a vida 
do povo ---alguma coisa, um pouco. Vamos 
ver o que nós fizemos em 1980. -Na verdade, 
foi um pouco - não foi nada espantoso. O 
País não pode fazer 12 bilhões - agora, fize
ram 19 bilhõ_es - de saldo comercial. Não 
pode. Por -quê? Porque as exportações caem 
e até as importações soberri. Vamos nos lem
brar, também, que nós, antes da crise, nós 
importávamos 1 bilhão de dólares de alimen
tos por ano. Eu acho que não precisa importar. 
Precisa-se é de uma política agricola, colocar 
essa agricultUra funcionando, ampará-la, etc~ 
Houve isto: as importações subiram, iridUSive 
as de alimentos, basicamente, ou as exporta
ções diminuíram. Eu me lembro. Tenho wn 
dado aqui para V. EJcf5 A Química, por exemplO. 
tinha um saldo líquido de exportação de -1 
bilhão e meio de dólares - isto, na indústria 
químíca - e passou a ter um déficit de 1 
bilhão de dólares. Por quê? Problema de em
balagem. -basicamente. Então, houve isto .. 
Além disto, houve uma brutal especulação 
contra a moeda, feita pelos exportadores. Por 
qUê? Porque, como eleS estão líquidos -por
que, hoje, no Brasil, as coisa~ sã,9 muito sim
ples. 'AS vezes, a gente acha que são compli
cadas: não são complicadas. Elas são muito 
simples. No Brasil, hoje, existem 200 gr8ndes 
grupos que exportam 90% das exportações 
brasileiras, que emitem moeda, porque são 
eles que fazem ·o saldo _comercial e o saldo 
corneTeia! é que emite moeda, que emprestam 
para o Governo- e detêm os 100 bilhões de 
dólares de poupança financeira interna e que 
estão girando, por aí, feito louco. São esses 
mesmos; Como eles estão líquidos, eles ex
portam e seguram o dólar lá fora, comp é, 
normalmente, na_ empresa, quando exporta. 
traz diretamente o dÓlar, porque tem que fazer 
pagamento. Mas, eles estão líquidos. São es
ses 100 bilhões de dólare-s - quem é (Jue 
detêm a dívida pública? sao esses 200 mil. 
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e não são mais de 200. Quem é que detém 
80% da i:aderneta de poupança? São eles. 
Então, nós tivemoS um_a especulação brutal 
contra o câmbio; teremos outra, agora, se o 
Governo não tomar as _medidas, porque -
eu podia aproveitar e fazer uma digressão aqui, 
Sr. Senadot Dirceu Carneiro, se V. EX'-iTitfÇier· 
mite, meu querido_amigo- o· que acontece 
é isto_._ Pedi_ao_Sr. An_dr_é_~ Rezende, que 
é um_ rapaz e não é um homem identificado 
com o nosso Partido, o PMDB, nem com ou
tro~ mas ele _chegou no Banco Central e disse, 
depois de _um mês. Olha, não é possível fazer 
política moil.etáfia. ISto li.ão existe, é piada, por
que está sempre no cõmer - Por que Võcê 
está no comer? Porque tem ZOO sujeitos que 
exportam e 200- sujeitos que emprestam no 
mercado intemo. Se você não_ cede na taxa 
de juros, ele o ameaça: "Bom, eu pego esseS 
100 milhões de dólá.res e começo a comprar 
até carrinho-de pipoca, produzo uma hiperfn~ 
Dação amanhã mesmo". _Se você não _dá o 
câmbio que eles querem ou o mir_de câmbio 
e juros, o cara te quebra. Ele não traz os dóla
res. Então, fOi nesta Corijuntura que essa deci
são de Estado foi tomada. é: medida de Presi
dente da República. 

O SR. PRESIDENTE- (Dirceu Carneiro) -
Essas observações que v. s• fez são percep
tíveis em relação ao poder dos exportadores 
que, detendo moeda forte e, com isto, um 
poder de barganha enonne em cima do Go
verno pelas questões de dívidas, etc.,_ exercem. 
v. s~ teria imaginado al~ma forma de ir, se 
não possível de imediato, aos poucos, se liber· 
tando _desse __ esquema? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO ~ Por que o GoVeino -fiCa fun91do aos 
exportadores? Porque ele tem que fazer o sal
do. Se se tem qUe pagar 1 O bilhões de dólares 
ao ano de juros, fica-se na mãó ae quem ex
porta 

No fundo, o dólar vira artiQõ ae primeira 
necessidade. Da mesma maneira, se se tem 
que tirar uma dívida - hoje,--esfá mais de 
50 bilhões. Não sei, porque depois dessa rei
nação que fizeram cOril a taxa de juros, aílida: 
não vi o último dado da dívida - interna de 
50 bilhões, vamos dizer, 55 bilhões de dólares, 
como é que se faz? -sao eles que emprestam. 
Se V. Ex', Senador, olhar os balanços dos ban
cos, vai ver que, hoje, o grande cliente dos 
Bancos é o GovernO. Oaro, porque esses 20"0" · 
líquidos emprestam ao Governo e emprestam 
aos bancos. Quem não está líquido, está que
brado. Não pode nem aparecer no banco, pois 
o banco não empresta. 

O problema é este, ou seja, é _o problema 
fmanceiro interno. Qual é a soluçãO que tínha
mos imaginado? Já desde aquele programa 
"Esperança de Mudança", de 1982, Senador 
Dirceu Carneiro, era trocar Os títulos; pegãr 
os títulos, dar obrigações de longo prazo. Não 
haveria nenhuma expropriação. A medida em 
que a economia fosse retornando, ia-se mone~ 
tizando aquele dinheiro, iam-se descontando 
aqueles títulos, à medida em que o sujeito 
fosse investindo. Porque o que não pode é 
o País ficar com esses 100 _bilhões _de dólares 

girando por aí, feitoiouco. É isso que produz 
a _inflação. Na verdade, são aS expectativas 
que formam a inflação. A economia vira toda 
especulativa, girando em tomo do câmbio e 
da taxa de juros. 

QUando se segura o câmbio, tem que se 
coiocar cúaxa de juros na lua. como fizeram 
agora, porque dá um mix. Qual é a conta que 
a pessoa faz? "Bom, o câmbio está defasado, 
mas esf6u ganhando 20% reaJ ao mês." Isso 
ê uma coisa de louco. Inclusive, houve entrada 
maciça d~ dinheiro de br~sileiros por dinheiro 
friO de fOt-ã,- do exterior. E, agora, vai sair, se 
a taxa de juros abaixar. Sâirá convenientemen· 
~~ ~ 

Ó sR. PRESIDENTE (Dirceu Cameirõ) -. 
Uma pergunta sobre a questão do arroz. · · 

Houve pressões dos Governadores do sul 
do País para importação do arroz? · 
_üSR JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME

LLO - Não, não houve. Houve pressões con
trárias. Conheço o agricultor e atê digo a vocês 
que tenho bem próximos os agricultores. 

O problema é que o sujeito reclama e tem 
uma certa razão. O preço está muito ruim. 
Se -Se. pegar uma série de preços agrícolas 
de 1980 para cá, vê-se que a coisa foi feia. 
No dia que melbora, - esse é o raciocínio 
do agricultor; não condeho o _ _agricu1tor, não 
podemos condená-lo - ele diz: "Bom, agora 
vou ganhar dinheiro." Mas sempre vem o Go-
verho_e rião deixa. -

AgOra, a solução não está, na verdade, em 
haver essas oscilaçõ_es de preços. Tírihaffios 
que estabelecer - não sei o dia que isto será 
possível neste País, porque é uma coisa sim

, pies. Os Estados Unidos fizeram isto na déca
da de 20 - preÇos decentes, Subsídios de 
crédito aos menores. Vamos ter que fazer isso, 
porque todo mundo faz. É bobagem dizer que 
não, porque, agora, subsídio virou palavrão. 
Há subsídios que são bons e subsídios que 
são ruins. E deixa-se fazer essa regulação da 
demanda com estoques. É isto. Mas será que 
Isto é_ tão difícil? Pelo jeito~ é_ _ . _ 

E.a~a V. Ex~ _ver, nós pudemos rapidamente_ 
subir a produção do Brasil. O que falta é de
man~-~· Se _o governo demanda, o agricultor 
produz. Se houver demanda, crédito, o agri
cultor produz. Vamos a 100 milhões de tonela
das em grãos. Não tenho dúvida alguma. 

Esta é uma_ das razões pelas quais o saJário 
precisa subir-também, porque, se não, a agri
cultura não avança. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Como admitir a competência para efetuar os 
ajustes necessários ao Plano _Cruzado, se pare
ce, pelo depoimento claro, que não se tinha 
o controJe e. muitas vezes, nem consciência 
de fatos que estavam ocorrendo naquele mo
mento? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME· 
LLO - Que fatos, Senador, deSCulpe, por 
exemplo? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camef(o) -
Essa realidade que fugia ao controle da estru
tura do Min!stério da Fazenda, a própria ques
tão do Poder Público, da ineficiência, essa coi
sa toda. 

O SR JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO ~ Esse é o ponto. Estaffio_s aqui,-veja, 
discutindo exatamente isso. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneko) -
Mesmo assim, achava que poderia ter o con
trole? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DEME-
LLO -Senador, vou confessai' a V. e;c. Pes
soalmente, quando olhei aquilo, especialmen
te as dificuldades de ajustamento, porque 
quem viveu, - Isso eu faJo até com tristeza 
-, quem viveu aquilo, sabe. Não era difícil; 
era uma coisa factível. Nós não teriamos con-: 
sertadO o Brasil, transfonnado isso aCiui em 
uma maravilha, mas teríamos arrumado isso 
acjui, ColOCadO o· País éril"(n.iira· sJtUaÇã-o~ 

Agora, é o que eu digo: houve opos_ição 
forte, pOr exeffiplo, comó ê que mexe no síste
ma-financeiro? Ê muito maiS dO-que estamos 
faJando aqui. Como é que mexe nisso? 

Então, evidentemente, tinha gelite dentro 
do governo - não vou citar, por elegância 
-que estava, eu me lembro, identificada. Não 
do pÕnfo de vista identificada Porque Corrupta. 
Não, por:que é a cabeça, tinha idéias. 

Por exemplo, o Presidente do Banco Ceil
traJ, um homem da maior honestidade, creio 
eu, é pessoaJ, mas era um homem que pen
sava em uma detenninada Unha. 

Lembro-me quando quisemos fazer refor
ma bancária. V. EJ.r se lembra, 'Senador? Por 
que não foi feita?-A Oposição fOi feroz. E have-
ria, na verdade, uma reestruturação profunda. 
Muitos bancos iriam desaparecer, é verdade, 
porque o sistema tinha que se organizqr me
lhor, inclusive, se regionalizar. Porque não é 
possível, na verdade, concentrar tudo em São 
Paulo. Eu soU paulista, mits não é possível, 
temoS uln Brasil imenso. 

Eu era muitO proVinciano. Os- jiaUlistaS são 
os brasileiros mais provincianos que eu ço.. 
nheço, têm uma visão pequena do Brasil; 
acham que o Brasil é São Paulo. Mas eu, gra
ças a Deus, _casei com uma pemambU.cana 
e entrei pelo Brasil afora. Neste País, com essa 
sua diversidade, nós não podemos mais man
ter este País aSsim, ·com esses dese((ullffirios 
tão fortes.lsso_ameaça àté a unidade nacional. 

Agora, barramos? Barrou. Quem. é que de
tén1 a dívida pública? Qu"ail.do queremOs tro
car os títulos, esses duzentos são muito pode
rosos, Senador Dirceu Carneiro. Eu costumo 
dizer que existe uma estrutura de poder real 
que sabemos quem é, botamos a mão lá. Mui
tos não nos perdoam. 

E outra coisa é a máquina pública, inslsto. 
Esta t:oniíssão, não sei qua] é o seu funciona~ 
mente, mas esta coisa de refonna da área 
é da maior importância, porque, do contrário, 
os organismos já estão todos viciados. V. e;c. 
peg~ U'"!1 9rg~smp desses _e são todgs uns 
iguais aos _outros. Depo1s nos acusam, foram 
esses 20 anos que- fizeram isso. Quêm é que 
fez esse crescimento gigantesco do Estado, 
essa coisa toda misturada, público e privado, 
essa coisa todã., quem foi? 

Se nós quisermos fazer quaJquer avançO 
democrático, estou absolutamente convenci~ 
do disso, quaJquer avanço democrático real 



Maio de 1989 DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 17 2191 

passa pelas mudanças estruturais no aparelho 
do Estado. 

As grandes decisões a gente toma, Senador. 
V. ExfS estão aqui botando o dedo numa ferida,
porque as grandes decisões são tomadas. Se 
eu quiser subir as taxas de juros ou baixá~las, 
eu faço uma portaria do Banco Central e está 
feito. Está certo? 

Agora, tudo o que depende da operação 
da máquina ... O que é que depende? São as 
coisas mais sociais, coisas mais sociais._ Por 
exemplo, vá ver como é que funciona essa 
área de alimentos, de distribuição de alimen
tos, Inan, vá ver isso como é que é. 

Nós, quando estávamos no Ministério, fiZe
mos uma conta grosseira e descobrimos que 
80% do gasto social fica dentro da máquina, 
seria 20% na ponta e é otimista essa conta. 
Essa conta é otimista. 

Então, é o pequenininho, é o povo, na reali
dade, que é prejudicado e com coisas que, 
às vezes a gente nem imagina. Por exemplo 
o INPS. O sofrimento que é para üma pessoa 
que não tem endereço, não tem correio onde 
ele mora para receber a sua pensão. São coi
sas que, às vezes, só quando você está mesmo 
dentro é que percebe, e são os mais pobres 
que não têm. Então, tssopredsamudar, sabe? 
Não é fácil porque não é a questão do funcio
nário púbUco, é porqué a fonna do aparelho 
tem a ver, na verdade, com o tipo de relação 
entre o Estado e o setor privado. 

Eu me lembro, no Banco Central, por exem
plo, o espanto com que as pessoas olhavam 
a gente porque nós simplesmente dizíamos 
que não éramos empregados deles, porque 
o setor priVado hoje chega no Estado achando 
que era urna espécie de extensão deles que 
estava lá. Então, olhavam como seres estra
nhos. Muitos acham que nós somos, evidente
mente. Outros nos olham como esses sujeitos 
são de outro mundo. Eu olhava, muitas vezes, 
como se fôssemos de outro mundo, porque 
nós tínhamos. de setor públlco· em _setor públi
co, Estado e Estado, setor privado e setor pri
vado. É essa diferença já hoje estabelecida, 
é um avanço tremendo no Bras1l. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameíro) -
No episódio da compra da carne, a entrada 
da Sogeviendes caracterizou a interferência de 
algum Joby brasileiro e de ou~s setores que 
não ligados? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE ME
LLO- Olha, eu vou dizer ao senhor, honesta
mente, eu não acompanhei ess_e negócio, até 
mesmo porque não era a minha função. Ago
ra, repito aqui a tese: Quando eu me manifestei 
em tese sobre as coisas, digo aqui a V. Ex~, 
não fazer concorrências que não sejam con
corrências abertas para o setor privado. Isso 
é uma regra que evita tudo isso. Pode ser 
que não tenha havido nada essa concorrência 
da lnterbrás. Mas sempre, por que não fazer 
as concorrências abertas, por edital? Muita 
gente dentro do Estado diz ''não, porque o 
setor privado vai fazer a preços superiores". 
Como? Você fiXa as condições. aaro que o 
setor privado tem que ganhar dinheiro. Não 
é o problema de deixar o setor privado, tem 

que ganhar. Mas as concorrências devem ser 
feitas assim, para, inclusive, não levantarem 
problenias. Cori.Corrênda aberta, por que não? 
Quail.do foi discutido isso em tese, como as 
importações deveriam ser feitas, sempre de
fendi essa idéia que, aliás, é urna idéia também 
do Ministro Funaro. A idéia do Ministro Funaro 
era usar o setor privado. Por quê? Porque nós 
não temos aborrecimentos, nós não podía
mos operar a Interbrás. Vocês devem ter apu~ 
rado aqui, houve vários problemas com as 
importações feitas pela Interbrás. Atrasos, isso, 
aquilo, e depois eles vão dizer agora, parece 
que disseram, soube pelo Senador Mauro Bor
ges, que estava me dizendo que eles não ti
nham estrutura para fazer, foram obrigados. 
Bom, isso eu não sei. Agora, melhor é o setor 
privado, põe no jornal, as pessoas se apresen
tam, abre um envelope, por que não fazer as
sim? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
--- V. Sa. teria mais alguma questão a levantar 

que esta Comissão não lhe perguntou e que 
fosse de interesse dos esclarecimentos da ver
dade sobre essa questão das importações de 
alimentos? ' 

O SR. JOÃO MAI'IOEL CARDOSO DE ME
ll.O- Olha, Senador, vou, correndq o risco; 
correndo o risco não, na certeza de me tornar 
aborrecido em insistir nisso. Como ê que nós 
vamos corrigir esse problema? É a mudança 
do perfil dos órgãos. Senão, daqui a alguns 
anos. além da política agrfcola, nós vamos 
estar discutindo a mesma coisa aqui, porque 
quando o aparelho do Estado está, vamos di
zer, nessa situação que nós sabemos. Fiquei 
surpreSo, devo dizer a V. EX? honestamente, 
nós já sabíamos que iríamos encontrar uma 
coisa muito ruim. Mas, uma coisa terrível, o 
Banco Cêiltral, por exemplo. O Banco Central 
mistura entre o público e o privado tremenda
mente. Nós temos, então, que estabelecer mu
danças no aparelho de ~tado e na fiscali
zação democrática. Tenho a impressão de que 
não há outra meneira, porqu~ do contrário, 
a coisa vai mal. FISCalização democrática do 
Parlamento. Eu não sei, estou recolhido em 
Campinas e não tenho acompanhado aqui. 
Mas acho que o Parlamento está se ape~
chando, nessas comissões e apetrechamen
tos técnicos, para poder descer na fiscalização, 
como são os parlamentos dos países desen
voMdos. Porque do contrário, a coisa ... Porque 
uma parte está coberta, o que fazer? Eu sem~ 
pre quando penso nesses problemas penso 
até que os homens públicos deviam, ao assu
mirem funções, darem urna procuração para 
uma comissão fiscalizadora do Parlamento, 
pela qual eles já abrem suas contas bancárias 
para su "lS mulheres, os seus filhos, os seus 
parentes. Acho que o Imposto de Renda tem 
que ter atribuições na_ verdade, como têm os 
países desenvolvidos, de investigação. V. ~ 
são homens públicos experientes, e sabem 
disso. Quando nós vamos examinar esses pro
blemas de irregularidades e_ de corrupção as 
coisas ficam por baixo. É muito difíd deter
minar; eu quando penso nisso penso que o 
Alcapone foi pego pelo Imposto de Renda. 

Sempre penso nisso, Porque sem uma inVesti
gação dos bens, eu, por exemplo, estaria dis
posto e acho que todo mundo, creio que todas 
as pessoas decentes, honestas diriam: "está 
aqui, abre, pode olhar, não há problema." Por
que aí é que sé vai, porque do contrário não 
se consegue determinar e apreender a corrup
ção. Se V. Ex" me perguntarem, estou falando 
com franqueza. Desta comissão, o Senador 
Mauro Borges eu conheci, mas me lembro 
muito de certos episódios da vida brasileira 
sobre a sua bravura. da sua honradez. Como 
é-que nós vamos fazer? É àiffcil. Agora, tam
bém as instituições precisam funcionar acima 
das pessoas. Então, a máquina pública prectsa 
se transformar, para dar a transparência e essa 
eficiência, que ela não tem. 

A burocracia da Receita por exemplo: uma 
boa burocracia, tem problemas, nós os vimos 
lá. Para não dizer outras. A precariedade com 
que as coisas são feitas, Senador Mauro Bor
ges, fiquei espantado, eu achava por exemplo, 
que nós tínhamos o Banco central, tínhamos 
certos modelos econométricos, mas para ma~ 
nejar a política monetária não é nada; as esta
tísticas básicas que o Estado não tem. Nós 
tivemos que fazer uma estatística do endivida
mento do setor público. Fomos nós que a 
fizemos. Ninguém sabe as contas básicas, Se
nador. Por_ quê? Porque não era para saber 
mesmo. Não é por acaso que essas coisas 
ocorrem. Não é verdade? Não é por acaso 
que os mecanismos_ formais foram abolidos 
e que muitas decisões são tomadas ad hoc. 
Por que elas não são tomadas fonnalmente? 
A velha burocracia, na velha acepção do Max 
Werber que adotou esse conceito. I:: a coisa 
formal, a coisa formal hierarquizada, escrita. 
Mas, enfim, se eu tivesse que dizer uma palavra 
aqui aos Sen'ãdores, eu diria isso a esta c;.omis
são. Nós tínhamos que aventar isso, porque, 
não se fala em assutnos de reforma. Fala-se 
em reforma adminsitrativa, mas um pouco 
aqui, um pouco ali. Esquece-se isso! Isso é 
vital para a democracia. Vitall Aqui o Governo 
federal está pior. Porque o Governo de São 
Paulo funciona melhor do que isso aqui, e 
não funciona bem. Mas isso qui, o que vi, 
é a precariedade. Os Srs. Senadores, mesmo 
muitas vezes estão se deparando com isso 

nesta comissão. Vou dizer também, sincera
mente, que em muitos desses probleminhas 
formais, acredito eu, não há má-fê nenhuma-. 
é a cambulhada. O sujeito trabalha no setor 
"público de cambulhada. 

Lembro-me que fiquei com olho desse ta
manho. Quando chegamos tínhamos que to
mar decisões que envolviam bilhões, sem um 
papel na mão. Chegava um sujeito com um 
papel na mão e dizia: e a sua decisão? 

Agora o que é? J:: essa desordem tremenda 
do setor público. Eu diria isso. E é isso. Agra
deço a V. Ex~ a gentileza com que me trataram 
aqui. Muito obrigado. Estou às ordens da coM 
missão. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Pois bem, encerramos esta reunião, agrade
cendo aos participail.tes, assessores, ao Sr. 
Manoel e ao Senador Mauro Borges. 

Está encerrda a reunião. Obrigado. 
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1.1-ABERTURA 

12-EXPEOIENTE 

12.1-Mensagem do Senhor Presi~ 
dente da República 

- N• 98189 (n' 203/89, na origem), res
tituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado. 

1.2.2 -Aviso do Ministro da Fazen
da 

- N~' 401/89, encami'nhando esclareci
mentos do Ministério da Fazenda sobre 
os quesitos constantes _do Requerimento 
n9 28/89, de-autoria do Senador Ronan 
Tito. 

1.2.3 -Pareceres 
- N• 49/89, iedação fmal do Projeto de 

Lei do Senado n• 13/87-DF. 
- N• 50/89, redação fmal do Projeto de 

Lei do DF ri' 4/89. 

t.2A -Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 112/89, 
de autoria do Senador Jamil Haddad e ou
tros Senadores, que dispõe sobre abono 
das fahas ao serviço na administração pú
blica federal, e dá outras providências. 

1.2.5- Comunicação dél Uderança 
doPMDB 

-De substituições de membros nas 
Corri!ssões de Assuntos Económicos e de 
Assuntos Sociais. 

SUMÁRIO 
1.2.6- Requerimento 

- N9 274/8.9, de 8utoria do Senador 
Ney Mar_anhão, solicitando a retirada, em 
car6.ter definitivo, do Projeto de Lei do Se
nado Federal, n9 104/88, de sua autoria. 

1.2.7- Comunicação 

_ -:-Do Senador Itamar Franc_o, referente 
a sua illiação ao Partido da Reconstrução 
Nacional - PRN. 

1 .2.8--: RequerlmeJJto 

- N9 275/89, do_Senador Jarbas Passa
rinho, requerendo informações sobre ad
missões e concursos_ públicos no Senado 
Federal. 

1.2.9 -Discursos do Expediente 

SENADOR GD SABÓVI DE 0\R
VALHO- Diretrizes orçamentárias. 

SEJYADOR 0\RLOS PA7ROCfNIO
_ _ Reivindicações dos produtores rurais do 

Tocantins. 
SEJYAOOR MNISUETO DE LAVOR

"Exigências éticas da ordem democrática" 
... SEJYADOR LOURIVAL BAPT!STA- Re-

portagem de Estado de S. Paulo SObre o 
quador de fundonários do Senado. 

SENADOR ALUIZIO BEZERRA - Reu
nião dos pa1ses membros da OEA 

1-2.10- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 113/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que_ regulamenta o§ 29 do art. 37, da Cons
tituição Federai. 

1.2.11- Requerimentos 

- Nç 276/89, de auf:~ria do Senador AI~ 
bano Franco e outros Senadores, solki~ 
tando que o tempo destinado ao~ _oradores 
do Expediente da sessão do Senado Fede
ral de 7 de junho próximo seja dedicado 
a homenagear o sesquicentenário de nas
cimento e_ centenário da morte de Tobias 

·Barreto de MenezêS: 
-N9 277/89,-de-autoria ao-Senador 

João Menezes, so!iCliaO:dMutorizaçào pa~ 
ra ausentar-se do País a contar do dia 18 
do corrente mês~.peh ~0--~áximo de 
20 dias. Aprovado. : 

- N9 278/89, de Ufgênda para o Projeto 
de Resolução nç 19/89, que e~tabelece ali
quotaS do ImpOsio sObre Op-erações relati
vas à C'arculação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte 1!11e
restadual e Intermunicipal e de Comuni~ 
cação, nas operações e prestações interes
taduais. 

13-0RDEMDO DIA 

Requerimento nç 222, de 1989, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, solici~ 
tando, nos termos do art. 195, I, do Regi~ 
menta Interno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei do Senado no 17, 
de 1989, do Senador Jamil Haddad, que 
proíbe a existência de celas para castigo 
de presos e dá outras providências. Apro-
vado. . 
ReqUerim~to nç 226, de -1989, de auto

ria do Senador Jutahy Magalhães, solici
tando, nos termos do art 195, L dO Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Di reter Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Di reter Adjunto 

Dia do Projeto de Lei do Senado n9 31, 
de .1989, âe autoria dÕ Sen~dor ltaniar 
Franco, que _inclui entie Os_c_rim~s deres-
ponsabilidade do Presi_deote .di'- Repúbllça 
a inbbservância do preceituado no _art,_ 62 
da Constituição. Apmvacjo. _ 

Requerimento no 227,_ de J 989, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, solici
tando, nos termos do art. 1$5, t do Regi
mento Interno, a inclusão em. Ordem do 
Dia do Projeto de Lei do SeftaÇto n? 38, 
de 1989, do Senado_tl,Q!,lremberg Nunes 
Rocha, que suprime o item V do art. 176 
e acrescen~ um item V ã.o art. 177, renu
merando-se os demaiS 'df! Lei n~ 4.737: 
de 15 de junho de 1965 (C6digo Eleitoral). 
Aprovado. 

Requerimento n~' 270,_ de 1989, de auto
ria do SenadQr_Edison Lobão, s_olícitando, 
nos termos regímentafs, a trãmitação con
junta dos Projetes de Lei do Senad(i.n?' 
7 e 46, de 1989, que estabelecem a grat.ui
dade_, para as pess.oas re,conhecidamente 
pobres, do Registro, Civil de nascimento 
e da. c_e_rtidAo ~óbito, Aprovado. ·. 

Projeto de L ir do Senado n9 6, de 1989, 
de autoria _do Se1;1ador Marco Maciel, _que 
dispõe sobre o exercido do direito de voto 
dos cidadãtis b;asll~iros residentes ou em 
trânsito no exterior nas eleições para Presi
dente da República, Senadores, Deputa
dos Federais, Governadores e Deputados 
Estaduais. (Dependendo de parecer da 
Comlssão_de_Çonstituição, Justiça e Cida
dania.) Aprovado, após parecer do Sena
dor Meira f"llho. À Comissão Diretora, para 
redação final. 

Projeto de Lei do S~ado n9 9, de 1989, 
de __ autoria do Senador Francisco Roliem
berg, que permite a aquisição de imóvel 
através do Sistema Financeiro de Habita-
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ção, nas condições que especifica, e dá 
outras providências. (Dependendo de pa
recer- d_Q Comissãó de Assuntos Econô
rriicos.} Aprovado a* pareCer do_ Sena
dor Lourival Baptista. À Comissão Diretora, 
para Tedação final. 

Projeto de Lei do Senado n~ 1 O, de 1989, 
de autoria do Senador Severo Gomes, que 
disciplina as relações jurídicas que men
ciona. {Dependendo de parecer da Comis
são de Cofistituiçffi.(), Justiça e Cidadania.) 
Aprovadà ap& -parecer favorável do Sena
dor Meira Filho. À Comissão _Diretora, para 
redaçáO fi!lal. _ . _ -. _ 

parecer_D9 31, de 1989, da. Comissão 
do Dístnlo Federal,_conduindo pelO arc;iui-

- vamento dei denúncia 51N9, de 1988. enca
minliãdã ao Presidente do Senado Federal, 
cOritra o 8enhor José Aparecido de O litei
ra, Governador do Distrito Federal, como 
incurso no crime de responsabilidade, defi

, hido no art 11 da Lei n9 6.454, de 1977. 
Aprovado. Ao arquivo. 

1.-.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Resolução n9 19/8,9, em 
regime de urgência, no~aermos do Reque
rimento n9 278/89, Udo no Expediente. 
Aprovado, com emenda, após parecer pro
ferido pelo Senador Teotonio Vll~la Filho. 
À Comissão Diretora, -para a elaboração 
da redação finai. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção ·nç 19/89, em regime de urgência. 
Aprovada. À promulgação._ 

~ __ -Requerimento n?- 276/89, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado. 

- Redação final dO. Projeto de Lei do 
Senado n° 6/89. Aprovada, \lOS termçs do 

Requerimento n9 - 279/89, A Câinara dos 
Deputados. -~ _ 

Redação final do Projeto de Lei do Seria- -
do n1 9/89. Aprovada, nOS termos do Re
querimento n~> 280/89. A Cãmarã doS De
putados. 

Redação fmal do Projeto de Lei_ do Sena~ 
do n9 10/89. Aprovada, nos termos do Re
querimento n~> 281/89. À Câmara dos De
putados. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR. ALBt\NO FRANCQ -
Gravidade da crise brasileira 

SENADORMÁR/OftV\l4- Forum eco
lógico popular do PDT. 

SENADOR TEOTONIO. VILELA FIUIO 
- GrêveS nó País. 

SENADOR FERNANDO HENRIQÚE 
CARDOSO - Greve na U_nlversldade de 
Uberaba. -

1.3~3- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDEl'tTE DO 
SENAi>O FEDERAL 

- N• 149 a 152/89 

3-MESA DIRETORA 

4- LiDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

5 _;COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES PERMANENTES 
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Ata da 59" Sessão, em 17 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Iram Saraiva, PÔmpeu de Sousa e Aureo Mel/o 

ÀS 14 HORAS E 30 MIIYUTOS, ACHAM-SE 
. PRESEI'ITES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior- Leopoldo 
Peres ..,.-- O_dacir Soares ...,- Ronaldo Aragão 
- Olavo- Pires .,.....,.. João Menezes - Jarbas 
Passarinho - Moisés Abrão - Carlos Patro
cínio - Antônio Luiz Mqya -João Castelo 
-Alexandre Costa- Edison Lobão- Afon
so Sancho - Mauro Benevides - Lavoisier 
Maia-Marcondes Gadelha- Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor- Albano FrancO O

FrancisCo RoDemberg- Lourival Baptista
Luiz Viana -Jutahy Magalhães -Ruy Bacelar 
-Gerson Camata -João -Calmon- Afonso 
Arinos - Jamil Haddad - Itamar Frane._o -
Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compared
mento de 31 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário prOcederá a leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto -de Lei 
sancionado: 

N• 98/89 (n' 203/89, na origem), de 15 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Cêma
ra n~ 113, de 1985 (nõ:> 378/83, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Executivo a ins
tituir a Fundação Universidade do Vale do Ja
cuí, em Cachoeira do Sul, Estado do Rio Gran
de do Sul. 

(Projeto que se transformou na Lei- n~ 7. 767, 
de 15 de maio de 1989)~-

Aviso 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N9 401/89, de 1 O de corrente, _encaminhado 
esclarecimentos do Ministério da Fazenda so
bre os quesitos constantes do Requerimento 
n9 28, de 19~, de autoria do Senador Ronan 
Tito, formulado com o objetiVo de obter infor
mações sobre "a autorização concedida ao 
Grupo Sílvio Santos- para operar, no País. o 
chamado "Baú da Felicidade", bem como in
formações sobre a fiscalização govemamenta) 
das operações do referido grupo empresarial". 

Pareceres 

PARECER 1'1• 49, DE 1989 
(Da Comissão Dlretora) 

Redaçáo final do Projeto de Lei do Se
nadon? 13, de 1987~DF. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 
1987-DF, qt..ie dispõe sobre as Cartas Paten
tes_ dos Oficiais do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal. -

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de maio 
_de 1989~ ..:...Iram Saraiva, Presidente. - Men
des Canele, Relator. -Antônio Luiz Maya -
Poinpeu de Sousa. 

ANEXO AO PARECER N• 49, DE I 989 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n 9 13, de 1987 ~DF, que dispõe 

__ sobre as_Cartas Pate.1tes dos Oficiais do 
Coipo de Bombelios do Distrito Federal. 

O Senado F:ederal decreta: 

CAPiTULO I 
~~sfções PreDmfnares 

Art. }9 Carta Patente é o diploma confir
mátório dos postos de Oficiais do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal e dos direitos 
e prerrogativas peculiares aos mesmos, nos 
termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. As patentes, com as van
tagens, prerrogativas e deveres a elas ineren
tes, são asseguradas em toda a plenitude aos 
Oficiais da ativa a da inatividade. 

CAPfrULOII 
Da Lavratura 

Art. 2~ As Cartas Patentes serão conferi
-das aos Oficiais Por círcuJos hierárquicos, nas 
promoções aos posfos iniciais destes e nos 
casOs de nomeações, como:- · 
I-Carta Patente de Oficial- para o posto 

de 29 Tenente ou 1~ Tenente BM; 
U-Carta Patente de Oficial Superior para 

o posto de Major BM. 
Parágrafo único. Será, também, expedida 

Carta Patente para o posto de ingresso no 
Oficialato. 

Art. _ 39 As promoções, em vida. aos pos
tos de Primeiro-Teliente, Capitão, Tenente
Coronel e Coronel serão confirmadas median
te Apostilas. 

Parágrafo único. Os mOdelos e a aposti
lação das Cartas Patentes dos Oficiais do Cor
po de Bombeiros do Distrito Federal serão 
regu1amentados através de Decreto pelo Go
vernador do Distrito Federal 

Art. 4o SerãO confirmadas mediante 
Apostilªs, ª~ deq:~ª~ alt~rações que: afetem 
os elementos- formadores da Carta Patente, 
como: 

1-:- modificações de situação, de conformi
dade cóm. a· dis.posto no Estatuto dos Bom
beiros Militares; -
n-modificação de ato legal já averbado 

em Carta Patente ou Apostila, por outro ato 
legal; 

UI- retificação de erro cometido na Javra
tura da Carta Patente ou da Folha de Apostila. 

Arl 59 A promoç_ão post mortem e a cas
saçã_o da Patente, serão confirmadas por certi
dã_o do at_o respectivo. 

CAPITULO UI 
Do Procedimento 

Art. & A lavratura e a expedição da Carta 
Patente, Folha de Apostila e respectivas certi
c;lões consti~uirãQ atnbuíções da Diretoria_ de 
Pe.ssoal. oPdecendo ao seguinte: , 
1- serão. exec;utadas ex offlcfo: 
a) lavratura ,e expedição de Carta Patente 

ou Folha d~Apostila resultante de promoções, 
à vista da publicação oficial do ato respectivo; 

b) lavratura de certidão de casSação.de Pa-
tente, mediante recebimento da Carta Patente 
respectiva; 
ll- serão lavradas ex officio ou a pedido 

dos interessados, as folhas de Apostilas de 
retificação de i_ncorporaçóes em Carta Patente 
ou Folhas de ~postilas; 

lll- serãq Iayradas, a pedido dos interes
sados~ as ceÍtidões previstas nesta lei e outras 
para fms leQ~iS diVersos, mediante_ requeri
mento do próprio afiei~ ou de herdeiro legal, 
dirigido ao_Conlandante-Geral. 

CAPfruu:~ N 
Das Nonnas Especificas 

Art. "/9 As Cartas Patentes serão assinadas 
pelo Governador do Distrito Federal e referen
dadas pelo Comendante-Geral çla Ço_rpora-

, ção. · 
Art. & As Folhas de Apostilas e as Apos

tilas obedecerão também aos modelos regula
mentares na forma do parágrafo único do a.rt 
39 desta lei, devendo ser assinadas: 

1-pelo Chefe do EStado-Mcrlor, as referen
tes a Capitão e a Oficia] Superior; 
ll-pelo Diretor de Pessoal, as referentes 

a Oficial Subalterno. 
Parágrafo único. As- certidões, feitas em 

caderno de_ duas folhas, serão assinadas pelo 
Diretor de Pessoál. 

Art 99 O texto pr1ricipal da Carta Patente, 
dâ Folha de Apostila pOr carimbo, consignará 
somente os dados que representarem atribu
tos ou sitUação militar oficial e de efeito perme
nente sobre os elementos constitutivos da Car-
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ta Patente, como: nome, posto, quadro e ou
tros dados contidos no ato que motiva a lavra
tura, bem como os elementos que identifi
carão o referido ato. 

Art 1 O. A Folha de Apostila re-ferente a 
tran.sferência para a inatividade consignará, 
obrigatoriamente, o tempo de serviço discri
minado, expresso em anos, meses e dias, por 
extenso, de acordo com o que constar do res
pectivo processo. 

Art 11. A elaboração das Cartas Patentes 
e Folhas de Apostilas obedecerá, ainda, às 
seguintes disposições: 
I- serão lavrados o ·original e uma cópia; 
U- somente o original será assinado pelas 

autoridades a que se referem os artigos 7'~ 
e 89 desta lei; 

III-a cópia será autenticada pelo Chefe 
da Seção de Promoções da Diretoria de Pes-_ 
soai; 

IV-os dados a serem escriturados deverão 
ser datilografados sem emendas ou rasuras; 

V- o original conterá as anotações refe
rentes ao número do livro de registro; 

VI --as Ci:rtas Patentes e :as Folhas de 
Apostilas receberão o sinete da COrPOração: 

Art. 12. As Cartas Patentes e as Folhas 
de Apostilas serão registradas em livro próprto, 
constituído pelas respectivas cópias daqueles 
documentos. 

Parágrafo único. - As cópias, após o cum~ 
primento das disposições para esCrituração 
e autenticação, serão agrupadas em duas co
leções numeradas seguidamente que, após 
encadernadas, constituir-se-á em um livro, em 
cada espécie. 

Art. 13. Após a lavratura da Carta Patente 
ou da Folha de Apostila, e se for o caso, o 
respectivo registro, o original da Carta Patente 
ou a Folha de Apostila será entregue ao inte
ressado. 

Art. 14. No órgão encarregado da elabo
raç_ão de Cartas Patentes e de Folhas de Apos
tilas haverá um registro dos dados e das indi
cações necessárias às buscas e informações 
sobre os respectivos documentos. 

Art 15. Não será fornecida segunda via 
da Carta Patente ou da Folha de.Apostila. 

Art. 16. A Carta Patente ou Folha de 
Apostila, quando extraviada ou inutilizada, será 
substituída por uma certidão fornecida pelo 
Diretor de Pessoal, mediante requerimento do 
interessado. 

CAPITULO V 
Disposições Finais 

Art. 17. A Carta Patente não será anexada 
a processos de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Quan:do necesSário, -co
mo prova. será apresentada para anotações 
e, em seguida, restituída ao interessado, po
dendo ser substituída por fotocópia autenti-
cada. __ _ __ _ 

Art 18. É vedada a aposição na Carta Pa· 
tente ou na Folha de Apostila, de quaísquer 
anotações, assinaturas, carinho ou registras 
não previstos nesta lei. 1 

Arl 19. _ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 20. Revogam-se_as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 50, DE 1989 
Da c-omissão Dlretora 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n'4, de 1989. ~ 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Pr.ojeto de Lei do DF n? 4, de 1989, 
que aJtera a estrutura das Categorias Fundo~ 
nais de Assistente SociaJ, Técnico em Comu
nicação Social, Enfermeiro, Geógrafico, So
ciólogo e Nutridonista, do Grupo Outras Ativi
dades de Nível Superior, do Plano de Classifi~ 
cação de Cargos instituído pela Lei n9 5.920, 
de 19 die Seternbfõ de 1973, e dá outras provi· 
dências. -
~sãla de Reuniões da Comfssão, 1 i de maio 

de 1989. -:-Iram Saáilvil, -Presidente - Men~ 
A_es Cahale, Relator - António Luiz Maya -
Pompeu de Sousa. 

ANEXO AO PARECER N• 50, DE I 989 

Redação final do Projeto _de Lei do DF 
Jr? 4, de 1989, que altera a estrutura das 
categon'as funcionais de Assistente So
cial. Técnico em ComUhicaçao Social, 
Enféfifieito, -Geógrafo, Sociólogo e Nutri~ 
c/oru'sta, do Grupo OutraS Atividades de 
1'/ível Siipeilo'i; ãO Plano de Oassilicação 
de -Cargos institu!do pela Lei n9 5.920, 

_ de 19 de setembro de 1973, e __ dá outras 
providências. · 

O Senado Federal decreta:-
Art. 1 o As categorias funcionais de Assis

ú~rite Sodai_,_Técniço em Cqrnunicaçã.o Social, 
Enfermeiro". Geó~fiafo, S6c16logo e Nutricio
nista, do Grupo-Outras Atividades de Nível Su-

""'' ..cATEIDHA fUI'.CICtlAL 

Ass tstEfite Soe !a 1 

perior, do Plano de Classificação de Cargos 
instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro 
de 1973; são alteradas na forma constante 
do Anexo desta f,..ei. 

Art. 29 O p-reenchimento dos cargos ou 
empregos das classes especiais e intermediá· 
rias das _categorias funcionais mencionadas 
no anterior far·sei-á mediante progreSSúfO- fun-~ 
clonai ou outras formaS regulares de pfovi-
mento. --

Art. 39 Os servidores alCanÇados pelo dis-
posto nesta Lei serão posicionados nas novas 
classes das categorias funcionais a que per
tencerem, mantidas as atuais referências de 
vencimento ou salário, ressalvado o disposto 
no _<Jrts. 4~ e 59 desta Lei. 
. Art. 4: . Os St?_!VÍ_dores atualmente posiciq-- _ 
nados nas referências NS·01 e NS-02 da cate
goria funcional de Técnico em ComuniCaçao 
Social são automaticamente localizados na re
ferência NS-03, Inicial da Clãsse A. 

Art. 5? Os servidores atualmente posicio
nados nas referências NS·Ol a NS-04 das caw 
tegorias funcionaiS de Assistente Social e En
fermeiro são automaticamente localizãdos mi 
referência NS-05, inicial da Classe A. 

Art. 6° A alteração a que se refere o art. 
19 desta lei não acarretará elevação automática 
de vencimentos, ressalvadas as hipóteses de 
que tratam os arts. 49 e 59 

Arl 7o As disposições desta Lei aplicam
se, no que couber, ao funcionário aposentado. 

Art. 89 A despesa com a execução desta 
Lei correrá à conta das dotações próprias do 
Orçamento do Distrito Federal. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.- - -

Art. 10. Revogam-se as disposições em 
c_ontrário. 

do 19S9) 

cOOIOO REff.R~N:IA OE VCht!UCNlO 00 
SALÃRIO PCR CLAf.SE 

Classe Espectar - NS-22 a NS·25 
" C -NS-17ati5-2r 

8 -NS-12aNS·16 
A -NS-OSaNS-11 

TéCotco EliTI Comuntcacão Social NS-722 ou 
LT·NS·72Z 
LT-NS_-722_ 

Classe Esp('Clal - NS-?2 a NS-25 
OJtras Attvld.:ldes de 

- Nivol Sl.pcr ror NS-700 
ru l T·NS·700 

OJtras At tvir.lac!es de 
Nlvel Superior NS-700 
ou L l·NS-700 

Socl.61ogo 

~triCIOOlsta 

NS-724 ou 
L T-NS~7Z4 

NS-712 ou 
LJ·NS-712 

NS-720 ou 
u-NS~no 

• 8 - NS-12 a NS·16 
C - NS-17 a NS21 

--,. -fl5·03aNS·11 
Classe Especial - NS·22 a NS·25 

• C - NS-!7 a NS-21 
8 -NS-12aNS·16 

--A -t.tS-OSaNS-11 
Cl.1sse Espectai - NS-22 a NS-25 

" C -~.tS-lZaliS-16 
8 - NS~"I7 a NS-21 
A -NS-OOaNS-11 

Classe Espectai - NS-20 a NS·25 
• a -NS-12aNS-19 

A -NS-OlaNS·11 

-Classe Espectai - NS-22 a NS-25 
w C - N$·17 a NS·21 

8 - U5·12 a NS-16 
A - NS-05 a NS·ll 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quinta-feira 18 Zl9'l 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1? Secretária. 

é: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 112, de 1989 

Dispõe sobre abono das faltas ao servi~ 
ço na admlnisl:raÇão Pública federal, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art 1 o Os servidores civis da administra~ 

ção pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, que faltararv 
ao serviço por motivo de greve no período 
de22 de setembro de 1988a 14 de novembro' 
de 1988, terão as respectivas faltas abonadas, 
não se lhes aplicando, a respeito, qualquer 
medida administrativa de_ caráter punitivo. -

Arl_ 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

Em sessão conjunta do COngresso- Nado~ 
nal, recentemente realizada, foi mantido o veto 
total aposto pelo Presidente da República ao 
Projeto de Lei do Senado no 96, de 1988, de 
autoria do Senador Maurído Corrê:a, dispondo 
sobre matéria perfeitamente igual à proposi~ 
ção ora apresentada. 

Vale ressaltar, porém, que nossos ilustres_ 
pares houveram por bem rejeitar o veto parcial 
do Governador do Distrito Federal, aposto ao 
Projeto de Lei do Distrfto Federal no 01, de 
1988. que tratava da concessà.o de abono aos 
servidores e militares do Distrito Federal, -de 
suas autarquias e fundações públicas e do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, incidin
do, o referido veto, sobre dispositivo aditado 
ao projeto através de emenda também apre
sentada pelo Senador Mauricio Corrêa. 

Curioso é- que a parte vetaaa dO Projeto 
do Govern-o-do Di~itó Feâei-ãre-mantíCfa pelo 
Senado Federal, versava justamente sobre a 
mesma matéria cujo veto foi aprovado na 
mencionada sessão conjunta do Congresso 
Nacional, porém no âmbito do Distrito Fe
deral. 

Assim, a decisão _dos congressistas, quando 
em apreciação o veto à proposição que dispu
nha sobre o abono de falta ao serviço por 
motivo de greve, aos servidores públicos fede
rais, não guardou coerência com a delibera
ção do Senado sobre matéria de idêntica teor 
quanto ao mérito, tendo por alvo, porém, os 
servidores do Governo do Disfrito Federal. 

Por conseguinte, até por uma questão de 
isonomia, princípiO-COnsagradO em nõs-sã Lei 
Maior, que determina a igualdade perante a 
lei, entedemos da necessidade da reapresen
tação da matéria constante do projeto vetâdo, 
na forma do estatuído pelo art. 67 da Consti
tuição em vigor, com_ vistcis a corrigir essa 
anomalia legislativa que ãdotou dois pesos pa
ra a mesma medida. 

Relativamente ao mérito, é fato público e -
notório que os movimentos grevistas ocor- . 

ridos na admirUstração públka no final do ano 
de 198_8, decorreram do não atendimento às 
justas_reivindtcações pela reposição das per
das da expressão salarial corroída pela galo

-pânte inflação que assola o País. 

Registre-se que a greve dos servidores pú
bli<:;os transcorreU _de modo absolutamente 
pacifico, limitarido-se à manifestação em tom 
de justos reclamos, sem qualquer dano ao 
patrimôniõ PUblico e sem choques com a opi
nião dos dert]ais segmentos da sociedade. 

Por isso, e em re_conheclmento explícito à 
procedência das reivindicações, o Qoyerno 
Federal a?_~tendeu, ein parte, fazendo-o atra
vés-da edição da Medida Provisória no 20, ode 
11-11-88, concedendo a reposição nos salá
rios. vencimentos, soldos, proventos, pensões 
e demais remunerações correspondentes ao 
mês de novembro de 1988, e do reajuste_ a 
título cj_~ antecipação, com abono mensal de 
~5.00_0,0Cf (yírite _e cinCo ma Cru;!;ados) noS 

- meses çle novembro e de dezembro do ano 
de 1988. · -- -- · - ·" · 

Como é sabido, dogma jurídico em que se 
Inspirou o legislador constituinte, dentro da 
modema c_oncepção, não admite entender-se 
que o exercício da greve guarde qualquer co
notação com a prática de delito e sim como 
manifestação da vontaC:Ie dos trabalhadores. 

Em que pese noticiar-se que o Governo pro
piciou aos servidores grevistas o desconto dos 
dias da falta ao serviço em parcelas mensais, 
ainda assim não nos parece justo que, a esse 
pretexto, sofram novas sangrias pecuniárias. 

Cãb~ _esd_a_recer _ q~e optamos pelas datas 
de 22 de setembro e 14 de novembro de 
198_8, pOr serem as do início d_a paralisão por 
parte dos previdencfár[os e da publicação _da 
Medida Provisória n9 20, respectivamente. 

~-ã- JUstifkatiVa para- o pfOjetO Que espera
mos seja acolhido. 

- - S~a das Sessões, 17 de abril de -1989 . ....:.._
Jamil Haddad -Itamar Franco -Mauricio 

Cotrêa- Fernando Henrique Cardoso- Di
valdo Suruagy -João Lobo - Ronaldo Ara
gãó - Ruy_ Bacelar - Joq_é Richa - A!uízio 
Bezerra - Louremberg Nunes Rocha- Car
los ChiareDi - AffoflSo Camargo - Oersón 
Cartiãtlf- Carlos De' Car/i- Teotônio Vilela 
Alho - Pompeu de SOusa -Mário Maia -
Diiceu Ca/"7i'fHrCF- Miucondes Oade/ht! -
Leopoldo Peres - José Fogaça .=.._ Afonso 
Sancho -Mário CõVáS -José Aifliplno-~ 
Chagas RodiiiJiies--Iram Saraiva .:_Márcio 
Lacerda -fl1_eturo Benevides-Afonso Arinos 
-Áureo Me/lo-Afmir Gabriel- Humberto 
Lucena - O/avo Pires - Odadr Soares -
Mansueto de Lavor - Francisco RoUemberg 
- Wrlson Martins. 

(À Comissão de Constíti.JíÇão, Jusfiça 
eGdadania) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) · 
- O Projeto. lido será publicado e remetido 
às Col!lissões competentes. 
-.Sobre a mesa! 9ffcio que será lido pelo Sr. 
19 Secretário. 

É_lic:!a a seguinte_ 

~Comunicação 

Brasília (DF), 16 de rriaio de -1989. 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. ~ que o Senador Mauro 

Benev:ides passará a integrar a suplência do 
PMDB na Comissão-de-Assuntos Económicos 
eiT1_-substituição ao_S_enador Leite Chaves; e 
que o Senador Leite Chaves passará a compor 
a_suplência do PMDB na Comiss.ã_o_de Assun
tos Sociais ~m substituição ao Senador Mauro 
Benevides. 

AD ensejo, reitero a V. EX meus protestos 
de consideração e estima. -Ronan Tito, Líder 
doPMDB-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de_ SOus.a) 
-Serão_ feitas as substituições sOlicitada das. 

Sobre a mesa, requerimento que Será -lido 
~l<?_.~r. 19 S~çr~~rio. - - -

-_ É !ido o _seguinte 

~ REQCIERIMENTO N• 274, DEl989 

_Nos; termos do art. 280.do Regimento rnter
no, requeiro a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado Federal, no 
l Q4l88, de minha autoria. - -

Sala das SessõeS, i7 de máio de 1989. ~ 
Senador Ney Maranhão, Li der do-PMB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Este requerimento será publicado e inclui
do em Ordem do Dia, nos termos do disposto 
no art 289; inciso II, letra c, do Regimento 
Interno. 

Soore-a mesa, coriiuritcaçao que ~e l-ã lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

I:: lidã. a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presi_dente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce~ 

lênda, de acordo Com disposto no- art. 79, § 
29, do ReQimento lntem9 do Sendo Fedetal, 
que a partir do dia I 1 de maiO do_ corrente: 
ano, filiei-me ao Partido da Reconstrução Na-_ 
donal-PRN. 

Aproveito _a _oportunidade para renovar a v. 
Ex" os meus_ protesto_s de elevada estima e 
consideração. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-A comunicação lida vai à publicação, 
~ Sobre a O)esa, requerimento que serâ lido 

pelo Sr. 19 Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 275, DE :i989 

Nos terin6s _Regimeniafs, requeirO a V. ex. 
prestar-me as seguíntes informações: 

1) de_sde 1967, quais os concursos realiza. 
dos para o ingresso nos quadros do Senado 
Federal e para quais funções (cargos? empre~ 
gos?); - -

2) qual a relação atual entre concursados 
e o_número de servidores existentes no Centro 
Gráfico e Prodasen? 

Sala- dãS.sessões,_17 de -mcúo de 1989.-:_ 
Senador Jarbas Passarinho. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Serão prestadas as informações solicitadas. 

Há oradores inscritos 
Concedo a paJavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, tramita, no 
âmbito do Poder Legislativo brasileiro, o pro~ 
jeto de lei do Governo Federal que trata das 
diretrizes orçamentárias. E é evidente que os 
parlamentares que estão examjnandq essa 
propositura apressam-se.na oferta das mais 
diversas emendas. 

Falo perante esta Casa após haver apresen
tado uma série de emendas que me parece
ram neo::ssárias como reparo ao que vem do 
Poder Executivo. - _ 

É evidente que há uma necessidade de _fiS
calização regional, ante as diretrizes orçamen
tárias da Nação. No que concerne, por exem
plo, ao Nordeste, todos nós da Bancada nor
destina tivemos que exercer um raro cuidadp 
e uma rara vigilância, porque se ·essas dire
trfzes fossem aprovadas tal como se encon- _ 
tram, a1guns órgãos seriam inviabilizados, co
mo, por exemplo, o Departamento Nacional 
de Obras Contras as· Sec._as. 

Não se sabe a razão pela qual, mas o fato 
é que no Presente Governo o DNOCS foi leva
do a se defender, através de parlamentares 
da Região, ante os impulsos que visavam liqui
dar a existência desse _ente estatal. 

Teima-se, de modo direto, de quando em 
quando, de modo indireto, outras tantas vezes, 
teima-se em se desccilihecer a importância 
deste Departamento para a· nossa Região. E, 
agora, quando fica bem caract~ado que o 
clima no Nordeste realmente €; um- problema, 
nada mais importante do que a manutenção 
de órgãos que tenham essa natureza, como 
oDNOCS. ·- · 

Os SenhoreS_-sabgm o drama nordestino 
vivido exatamente agora. O Cea"rá é um dos 
pontos mais difíceis do Nordeste brasileiro, 
e, dentro do território cear_ense, a região jagua
ribana, o Baixo Jaguaribe é um ponto de mil 
deficiências naturais. Ali, a seca, quando ocor
re, é das mais inclementes, e os perlodos inver
nosos mais fartos tr?~nsformam-se em cheias. 
que invadem cidades, inviabilizam a vida na
quele setor rural do Estado. 

Os prejuízos econômicos são incalculáveis; 
a safra é tão interrompida pela cheia, como 
pela seca e a normali_d~_e é __ coisa rara cte 
acontecer a cada decênio. . 

Tivemos governos que foram exercidos 
com todo o mandato do Governador, decor
rido em período de seca inclemente, como 
tivemos muitos governadores que tiveram o 
seu governo quase inviabilizado no setor agrí
cola pelo desequilibrio das chuvas em exces
so. 

Poucas vezes o Brasj] despertou para esse 
estado problemático. Poucas vezes a Nação 
enxergou o Nordeste; poucas vezes, repito, a 
Nação enxergou o Nordeste P~ilejro. 

Agora, no Ceará, no meio do drama algu
mas alegrias se expressam; alegrias quase 

poéticas, como, por exemplo, o sangrar do 
açude do Cedro. Esse açude foi mandado 
construir por D. Pedro O. Houve um esforço 
do Império, naquela ocasião, para suprir de 
água a região Quixadá, Quixeramobim e ai~ 
guns muhicípios encravados na mesma parte 
territorial do Estado do Ceará. 

Poucas vezes, no entanto, esse açude pôde 
sangrar. Neste an6, deve isto ter ocorrido pela 
sexta vez, desde que o açude foi construído 
ainda por D. Pedro 11. Mas essa é uma alegria 
visual, não e uma realidade econômica. O san
grar do açude dõ Cedro_produz, talvez, estrofes 
nos melhores poetas, da melhor poesia, mas, 
n""ão tem o resultado econômico porque a re
giâóOnde se dá a sangria, antes, já estivera 
arrasada pelas águas em excesso. 

C Nordeste é exatamente isto:: o que sobra 
e o que_-f81tà. _I! ~.;~m!'l r~gfão m._uito proble
mática. Mas esses problelnas somente subsis
tem-por iilcompetencia nacio'ria.l. É evidente 
que na União SoviétiCa, os- deSertos puderam 
ser transforniados; o Rio Volga pode ter o seu 
leito desviado sem que se caracterizasse um 
abandono de álveo, o acontecimento natural, 
mas, um procedimento técnico,-da melhor -en
genharia daquele país. 

Há países que transtoimarli desertos. Isrãel 
é o graflde eXeinPlO do que se pode fazer 
ante- a natureza adversa. A técnica é capaz 
de modificar a natureza para melhor. Aqui no 
Brasil os nossos ·cuidados têm sido substan
cialmente de colhermos da natureza sem ne
nhuma reposição. De tirarmos o que ela oferta, 
sem reposição. 

É verdade que há os recursos que não po
dem ter a devolução, como as riquezas mine
rais, a exploração do solo, a exploração do 
petróleo, a exploração das diversas jazidas 
existentes fartamente no nosso corpo territo
rial. Mas há os bens naturais que podem ser 
repostos, bens atinentes às florestas com a 
fãUná e a flOra. s·e soubemos destruir a Amazô
nia, não aprendemos a construir o Nordeste; 
se soubemos desequilibrar toda a Região 
Amazónica, nunca soubemos equilibrar o Nor
deste. 
-- Houve um grande esforço como, por por 
exemplo, do Presidente Juscelino Kubitschek, 
que, por duas vezes, teve que contemplar a 
construção de um dos maiores_ açudes do 
mundo, o Orós, em nossa terra; o Orós arrom
bou, teve suas paredes danificadas e o Presi
dente Juscelino Kubistschek, rápido como um 
raio, numa ação político-administrativa, fez re
construir o açude, que hoje é um imenso espe
Jha_de água, com suas pupilas queimadas pelo 
sol mais inclemente ou como seu_ volume 
acresddo pelo desequilibrio das chuvas que 
tambér'n o fazem transb_o(dar. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. ~ 
_um aparte? 

OSR. CID SABÓIA DE CARvALHO- -
Com_mliito prazer, nobre Senador DivaldoSu
ruary. 

"O Sr. Dlvaldo Suruagy - Senador Od 
Sabóia de CarVã1lf6, V.~. que costuma trazer 
ao plenário desta Casa os temas m8is iínpor-

tanies que afligem a sO-ciedade brasileira, traz, 
na tarde de hoje, a discussão do desenvol
vimento regional nordestino, com -o qual V. 
Ex• está comprometido intelectualmente e 
emocionalmente, como todos nós que repre
sentamos aquela Região na Câmara Alta do 
País. V. Ex'" discorre- maravilhosamente bem 
sobre os çonflitos, os desencontros e a pre
sença marcante do Nordeste no ·desenvolvi
mento brasileiro. Uma região deve ser cansa
tivo repetir. Mas uma região auto-suficiente 
em petróleo, uma região superavitária em 
transferência de recursos, uma região que é 
o contrário do que a_imensa maioria do povo 
brasileiro imagina, não é uma região proble
ma; é uma região que contribui decisivamente 
para o fortalecimento do progresso brasileiro; 
é uma região que n_ão tem o menor c;_omPro
misso com as grandes obras _que levãram ao 
endividan:tento do nosso Pais. Todos sabemos 
que as cinco grandes obras responsáveis 
maJores pelo endividamento externo brasileiro 
são: Tuctiruí, a Ferrovia do Aço, o Programa 
Nuclear e os dois metrôs, e nenhuma dessas 
grandes obras se encontra localizada no Nor
deste. O Nordeste tem apenas contribWdo pa
ra o crescimento brasileiro. E o Brasil, como 
um todo, não terri retribUído ao Nordeste_ o 
esforço que 1/3 da população brasileira, que 
ali reside, transfere em inteligência, em traba
lho e em grandeza para a consolidação dessa 
democracia que todos almejamos e Imagina
mos que um dia se transforme em realidade. 
Meus parabéns, Senador Qd Sabóia de Carva~ 
lho. V. Ex'" recai-da o nome de Juscelino Ku
bitschek, e naquela oportunidade em que lan
çou a operação Nordeste, eu era, então, um 
líder universitário; com que alegria, com que 
entUsiasmo, com que _esperança participei na 
cidade do Recife, no Teatro_ Santa lsabel, do 
lançamento da Operação Nordeste, que resul
taria no surgimento da Sudene, e_ a_ minha 
geração imaginava (tue o Nordeste deixaifã
de ser um problema para ser uma grande 
solução. Lamentavelmente, quas_e quatro dé
cadas depois, ainda estamos a discutir e V. 
Ex-, com_a autorídade _que caracteriza a sua 
atividade pOlítica; retrata, com Propriedade, es
s_e drama, que não é o drama do Nordeste, 
mas um drama da sociedade brasileira. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
ObrigadO; SenadOr DiVa! do SurUagy, a sua fa:. 
la, como aparte, se insere com muita perfeição 
e valoriza a minha palavra, nesta tarde, no Se
nado da República. 

Devo dizer a V. Ex~, respondendo a seu apar
te, que_ a_ dívida externa do Brasil é o grande 
desequilíbrio desse povo; é também a grande 
cObrança que se faz- ao povo, grande cobranÇca 
que se faz à economia e à estrutura financeira 
do País, capaz de desequilibrar todo o sistema 
democrático projetado,_ atinente a essa parte 
da administração nadaria!. 

O Nordeste pouco, ou quase nada, contri
buiu para esse endividamento, porque no Nor

--deste não estão_os metrôs, no Nordeste não 
está a ponte Rio-Niterói, no Nordeste não es
tão as obras de grande vulto, que foram pre
miar os Estados maíS beneficiadoS pela nafu-
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reza, geograficamente mais premiados. As 
obras corretivas do Nordeste, essas, na verda
de, nunca foram, realmente, realizadas. A in
dustrialização no Nordeste 'é uma questão 
sempre levantada e sempre desviada. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Cid Sabóla de Car-
valho? - -

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Daqui a pouco, nobre Senador. Assim que 
terminar esse raciocínio ouvirei V. Ext, com 
muito prazer. 

Agora, as Zonas para Processamento de Ex
portação, ·que foi uma luta enorme perante 
a Admínistração e perante o Legislativo, pe
rante o Governo Central_ e perante o Poder 
Legislativo Federal, agora as Zonas para Pro
cessamento de Exportação abrem perspec
tivas, lentas perspectivas mas, de qualquer 
maneira, esperanças que se instalam em_ uma_ 
hora da maior importância. 

Esse é um rurilo dos mais certos, um dos 
rumos tomados pela Administração Federal 
para a Região Nordeste bragjleira. 

Mas, a verdade, é que se formos examinar 
a história desse Pais iremos encontrar, sem 
dúvida nenhuma, essa- discriminação que, 
abordada na Assembléia Nacional Constituin
te, resultou no art. 159, acjuele que trata de 
um fundo, um fundo espedal para o Nordeste, 
para o Norte e para o Centro-Oeste. E talvez 
já hoje, em face de urgência requerida, possa
mos examinar esse--assunto que procede da 
Câmara Federal, muito embora aqui, Senador 
Divaldo Suruagy, também tramite um projeto 
com certa identi.da.de çom que agora chega, 
assinado p-or V. Ex!', por mim e por outros 
Senadores interessados na solução das ques
tões regionais, principalmente nessa parte tipi
camente financeira, relativa ao fundo que che
gou ainda em boa hQra~ por força da Carta 
de 5 de outubro de 1988 ... 

O endividamento da Nação cobra de todos 
os estados, cobra dos que devem, dos que 
foram beneficiados pela dívida externa, mas 
cobra também dos que não foram beneficia
dos, e a dívida externa cobra, primordialmente, 
da inocência da massa, da inocência da popu
lação, da inocência das camadas sociais que 
nem tiveram o c:Ureito de acompanhar esse 
endividamento perante outros países, perante 
outros Estados. 

O Sr. Aluizio Bezerra - Permite V. Ex' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Inicialmente, ouço o nobre SenaâOf Afonso 
Sancho, e logo mais ouvirei V. Exa. 

. 
0 

O Sr. Monso Sancho -Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, V. Ex' está levantarido um 
problema que deveríamos nós, nordestinos, 
tratar quase que diariamente, para que pudés
semos incutir na mente, especialmente de cer
tos companheiros do Sul e de certos empre
sários do Sul, de que o Nordeste é uma região 
subdesenvolvida, mas é a única que quer de
senvolver-se. V. ~ diz multo bem, quando 
fala sobre os recursos, os meios fmanceiros 
que são carreados como migalhas para a nos-

sa região. TemOS o problema da açudagem, 
se o Governo assumisse o compromisso de 
barrar os nossos rios, os nossos riachos, nun
ca mais no Nordeste se falaria em ~ca, por
que ainda hoje 85% das águas dadivosas do 
céu vão para o mar. E por que vão para o 
mar? Porque os governos não cumprem a 
sua mlssãq_(je aplicar, numa região seca como 
aquela, os meios necessários, meios esses que 
não importariam_ em trazer material de fora 
para construir, porque o material está em cima 
dãs barrã.gens que possam ser construídas. 
O Nordeste é, realmente, uma região para on
de s6 se mandam migalhas. Quando se apro
vam as medidas aqui na Capital do País, fa
zem-no linearmente. Por exemplo, agora, foi 
aprovado um aumento de 15% para o preço 
do frango. Ora, 15% de aumento para o preço 
do frango no Sul é uma coisa, no Ceará é 
outra. Por quê? Porque lá não temos milho, 
o milho vai daqui. Então, temos um encareci
mento_ de mais 50:% e ningUém· enxerga iSto: 
Ninguém procura ver que o Nordeste é outra 
região, não é o Centro-Su1 nem o Centro-Oes- _ 
te. Senador Cid Sabóia de Carvalho, Congratu
lo-me com V. EX' e reitero que deveríamos 
falar áqLii tOdas as semanas sobre o Nordeste, 
pelo menos para ~onhecê-lo. Muitas pessoas 
pensam que nas ruas do Nordeste estão pas
sando cobras ou que o povo nordestino não 
tem competência, capacidade, nem desejo de 
se desenvolver, como teve o Sul com as be
nesses que recebeu, inclusive da nossa expor
tação. Nunca usamos _os dólares que exporta
mos, eles sempre foram usados· no Centro
Sul, para aumentar a_ sua industrialização. 
Congratulo~ me com V. EX", nobre Senador Cid 
Sabóia de CarvalhO, e faÇo votos para que 
possamos estar sempre aqui na tnbuna, pon
teando esse assunto, que é de muita impor
tânc;ia para a nossa região. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de S_ousa. 
Fazendo __ soar a çampainha)- Nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, esta Pregjdência, em
bora solidária com Q discurso de V. Ex", cum
pre o dever de avisar que o seu tempo está 
esgotado. De forma_ que solicita de V. Ex" pro
cure concluir o seu brilhante pronunciamento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Pediria somente a permissão para ouvir, den
tro de um minuto. _O nobre Senador Aluízio 
B~erxa, enquanto digo ao Senador José Afon
so Sancho que o Nordeste sofre o que sofre 
por sua condição natural. Mas há erros que 
estão_ na nOssa h_!stóija da administração pú
blica do Brasil, para mostrar que o erro de 
PrOCeçiimento governamental é mais grave do 

_ que as agruras propiciadas pela própria natu
reza. 

O Brasil é interessante: de uma região tudo 
se_tira e nada se dá, como ê o caso da Amazô~ 
nia. Nós tiramos a riqueza da Amazônia e em 
outros Estados nós pomos a riqueza; endivida
mo-nos internacionalmente para beneficiar 
certos Estados, outros são dilapidados, outros 
são esquecidos, como se aqui não fosse uma 
federação. 

Ouço o nobre Senador AWzio Bezerra. 

O Sr. Alulzlo Bezerra- Nobre Senador 
Cid Sabói;:~: de _Çarva!ho, ou.ço com_i;ltenç_ãQ. 
o pronunciamento de V. ~ que toca num 
ponto importantlssimo quando acentua que 
adívida externa é o ponto de estrangulamento 
da nossa economia mostrando os efeitos que 
esses recursos que constituem a dívida exter
na, pelo qual paga todo o País não foram, 
na época; distribuídos por toda a Nação, espe
dalmente na Região Nordeste quem menos 
rec~eu desses recu{sos_._. 

Sem dúvida, V. Ex" tem inteira razão. Sem 
resolvermos o problema da dívida externa 
qualquer projeto de Governo, qualquer pro
grama económico para este País fracassará. 
Gostaria apenas de apontar dois pontos. Pri
meiro, que essa dívida que hoje se acurriula 
e se aproxima dos 130 bilhões_ d~ cj__ótares, 
é em quase 70% uma dívida contábil. Sabe
mos bem que quando tínhamos uma dívida 
de 11 O bilhões _de dólares, esta passou para 
121 bilhões de dólares, portanto, 11 bilhões 
numa só tacada, num reajuste, apenas conta
bilrilente _sem que entrasse um tóstão de di
nheiro noyo -.ou new m~ncy em n~o País. 
Então, 70% "quase dessa dívida é dívida contá_
bil; quase seguramente, 70% é dívida contábil, 
maS estamos com esta responsabilidade e 
apreciando este fato tanto_no_Brasil_como nos 
demais países em via de desenvolvimento, e~ 
pedalmente na América" Latina, onde observa
mos que países pobres como os países sul-a
mericanos quando, hoje, deveriam receber 
ajuda, são exportadores, paradoxalmente, de 
capitais para as nações ricas, como é o caso 
do Brasil, como é o caso de _outros países. 
Além da dívida se constituir no centro de ex
ploração maior deste Pais, é um Cabresto polí
tico _curto. Hoje, a OEA realiza uma reunião 
à qual estão sendo convocados:--- e será obje
to de meu pronunciamento daqui a pouco 
-todos os representantes dos estados latino
americanos onde a pressão norte-americana 
está sendo exercida de maneira durts_sima pa
ra obter uma posição dos países latino~ame
ricanos para, mais uma vez,· se submeterem, 
vergonhosamente, à posição norte-americana 
que quer invadir umét naç:ão soberana como 
é o Panamá e, mais ainda, para não cumprir 
outros compromissos _assumidos com aquele 
país. ESta -reunião tem lugar, hoje, n'a sede 
da OEA, em Washington. Desejo aqui, de 
prontO, resSaltar a firme posição que estamos 
sugerindo, e que seja assumida pelo Governo 
brasileiro, para que não possamos repetir São 
Domingos, triste_ na memória da política exter
na brasileira, quando apoiou, naqueles dias. 
a intervenção naquele país nos idos de 1965 
que foi, justamente, a razão da desmoralização 
da OEA. Hoje, a dívida externa está sendo utili
zada coino cabresto curto para diminuir, para 
humilhar Os países que vão votar na OE.A. 
Desejo dizer a V. Ex~', neste aparte que formulo 
ao brilhante pronunciamento que faz nesta Ca
sa hoje, que sem que a dívida externa seja 
resolvida, nenhum programa económico 
triuiifará neste--País. V.~ tem razão. E-Tnafs 
ainda, é um cabresto curto para impor as posi
ções dos países ricos às naç:ões em via de 
desenvolvimento. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVAUfO
Muito obrigado a V. Ex", nobre Senador. 

Para encerrar a minha fala, Sr. Presidente 
e Srs. Senadoies-, eu gõstaria, apenãs, de cha
mar a atenção de todos os meus Pares para 
as_ disposições que irão disciplinar a feitura 
do Orçamento nacional. E ril.uito importante 
que se verifique cada uma daquelas partes 
propostas pelo governo, inclusive no que s~ 
refere a uma quase _extinção dos temas refe
rentes ao Ministério do Exterior. Há muita coisa 
a se examinar, a se emendar, nesta possível 
lei, inclusive,. no que concerne a defesa do· 
Nordeste brasileiro, porque está -embutida 
nesta diretriz ã própría extinção do Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas, 
o que nós consideramos um atentado, uma 
aberração, um absurdo contra os Estados, ali, 
encravados. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
(Muito bem) 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Car
los Patro.dnío. 

O SR. CARLOS PA1R0Cíi'IIO ~(PDC
TO. Prõnunda 0-Se9UírlfeaíscUrSO.y .....:..:,sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, vou ler, na íntegra, 
a pauta de reivindicações dos produtores ru
rais do nosso Estado do Tocantins, que com
pareceram, ontem e hoje, aos gabinetes dos 
parlamentares tocantinenses, ~olicitan~o 
apoio da Câmara e deste Senado para que 
se resolvam-problemas cada vez mais preocu
pantes da economia nacional. 

É o seguinte o teor, Sr. Presidente: 

"Reivindicações dos produtores rurais 
do Estado do Tocantins 

Estas reivir'tdicãçõeS refletem a difkif 
situação por que passam os produtores 
de alimentos· deste País. 

Estes problemas se agravam no-Esta
do, pelo fato de que os insumos custam 
mais caros, a produção vale menos e a 
estrutura de apoio que· ora se implanta, 
ainda é deficitária. 

Endereçamos, pois, estas reivindica
ções ao Senhor Ministro da Agricultura, 
ao presidente do Banco do Brasil, à Ban
cada Federal do Tocantins e â toâos eis 
Congressistas. - -·- - -- • --

A- No decorrer do Plano Verão, até 
31 de março, -crioU-se- Urtl.â ·defiasa-gem 
de 30,6% nos valores de preços mínimos~ 

Esta defasagem 4f6 somatório do IPC 
de fevereiro, IPC de março e a diferença 
entre a variaÇãq da OTN_ no periodo de 
lQ-12-88 a rs-1:-gg-e a-Variaç~o do IPC 
no mesmo período. 

No inkio de maio aconteceu um rea
juste de 17,94%. Entretanto, a defaSiigenl. 
que era de 30,6%~ riüiis-õ-IPC_ de' abrQ 
(7,31% ), totaliza aproximadaniente 38%·, 
que, descontado tal reajuste, gera ainda 
um déficit de aproximadamente 20%. 

Para tanto, no sentido ae ·ameniiai-a 
situação, no momento em que não se 
vê intenção do Ministério da Fazenda em 
acabar com esta defasagem, pleiteamos 
a prorrogação de até 20% dos débitos 

--~ --:a_znu 

de custeios agrícolas, por um ano, em 
todos os seus vencimentos, a taxas de 
lP~ inais 12% ao ano, sen~~ analisados 

-caso a caso. 

Evidentemente há os qUe pOdem pagar 
___ e h,fl os que não podem. 

b) "Paralelo à implantação do Pia· 
no Verão, aconteceu o veto do Presidente 

-Samey ao Orçamento Geral da União. 
Em decorrência disto, ilnpossibilita

- ·ram-se as liberações de verbas de co· 
Iheita e pré-EGF. 

Os produtores, a fim de cumprirem os -
seus compromissos (pagamento de pes
soal, inv. c!rec. -próPrias; realização de co
lheita), buscaram no mercado financeiro 
os recursos necessários, pagando juros 
reais acima de 30%." 

Sabemos que está faltando no mercado, 
para comercializar essa safra, juros de mer
cado qu-e os produtores não estão encontran
do. 

"SrS. Senadores, necessitamos que à 
lei complementar Que- iabelã os juros em 
12% ao ano, seja aprovã.da com urgência, 
que ao final de 90 dias (fev, mar, abr) 
mais do que duplicaram, ao passo que_ 
o preç:o_ mínimo ficou estável. Portanto,_ 
ao liquidar essas dívidas, os produtores 
precisaram mais do que o dobro do pro
duto para pagar um gasto que estava pre-

- visto para ser pago com bem menos 
quantidade de produtos." 

- Alegaril-Os produtores tocantinenses que, 
no mês de janeiro, quinze sacas de soja dariam 
para pagar o financiamento de custeio e lioje 
eles necessitam de, no mínimo, trinta sacas 
de s_oja. 

"Isto em se tratando de an:9z e milho, 
que tinham os seus preços mfnimOs pró

~xirri_o~s:.:;~o preçO-do mercado e se manti
veram estáveis. Imaginem, portanto, o ca
so da. soja, que tinha seu preço do mer
cado em tomo de NCz$ 15,00 no inído · 
do niês -de janeiro e que a partir do Plano 
Verão até hoje, por causa do congela
mento_ cambial, tem _o preço de NCz$ 
i3~ÓO-este é ó maior confisco até hoje 

-~-oimposto ... 
Para tanto pleiteamos:a) prorrogação 

âos firüifldáii1eil.t05 de investimentos 
agrii:olas, em todos os seus vencimentos 
em um ano, a taxas de IPC mais 12% 
ao ano, sendo estutados caso a caso e 
obrigand()·Se o produtor a comprovar os 
investiffienioS feitos com recursos pró-

'--prioS;-dando-os em garantia da dita-pror· 
rogação."_ 

- --0 Sr. RaÍmundo Lira - Permita-me V. 
&; UiT{ a-parte:-- --- --- -- -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com 
muito prazer. 

O Sr. Raimundo Ura - A situação que 
V. EX' está trazendo para o Senado, relativa 

- ao produtor rural não é s6 em Tocantins que 

ocorre, ela se estende para todo o Brasil. Real
mente é muito critica a situação do homem 
do _campo, do prodUtor rur~ ~m todo o territó
rio naCiãilal. As situações do financiamento, 
a maneira como foi congelado o produto final 
no Plano Verão, sem, contudo, terem sido con
gelados os financiamentos e juros, isso é mui
to grave. Então, \!'ai acontecer - o resultado 
da agricultura não é imediato- que na próxi
ma colheita haverá uma queda de produção. 
O Brasil está _na iminência de ter uma queda 
de prodUção, por falta de Condições para 'O 

produtor rural, de uma maneira geral. Em nos
sa Região, o Nordeste, o produtor de cana-de
açúcar enfrenta a mesma situação, está intei
ramente desassistido, numa situaçãq profun
damente critica, com preços defasados e, aci
ma de tudo, o problema dos juros, dos custos 
fina11.ceiros para o produtor rural não pode 
COntinuar dessa forma. V. Ex~ está trazendo 
para esta <:asa a.SSUTito inuito sérlo,-de muita 
importância e de gravíssima repercussão no 
País. Parabenizo V. Ex•_ por ter trazido este as
Sunto, que não é só do Tocantíns, -mas de 
todo o Brasil. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agra
deço muito a V. EX' pelo aparte. Na realidade, 
em que pese estarmos falando em nome do 
povo tocantinense, reconhecemos que é_ um 
problema- naci~nal. I:: justamente essa a nossa 
Preocupação, porque achamos que o Brasil 
ainda não chegou-ao fundo do poço, ao caos 
total, devido à produção de grãos que vem 
batendo recordes _de tonelagem. Acho que is-
so ainda é a salvação do nosso País. Portanto, 
concordo com V. Ex•, temos que tomar medi
das imediatas. Dizia eu, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

"c) Alteração" dos prazos de venci
mentos dos EGF a serem realízados na 
safra 88/89, que no caso do Tocantins, 
Rondônia e Roraima, tiveram seus prazos 
abreviados, a despeito da distância de 

. nQSso Estado dos grande .centros de con~ 
sumo, pois estes centros consomem pri
meiro a produção lOcal, para depOis buS
car os produtos de regiões mais distantes. 
Fazendo-se também çom que as quanti
dades de produtos "Egefados" fiquem a 
critério do produtor e das garantias que 
os mesmos oferecem. 

d) Aprovação imediã:ta da Medida Pro
visofia n9 46. Pois, Sr. Presidente, a situa
ção é difícil com a sua aprovação,· é ínvia
bilizada a agricultura com a sua repro
_vação." 

Sabemos que é discutível a Medida Provi
sória no 46, porque, se beneficia _os agriclJ}~ 
tores, prejudica os prefeitos. Então, devemos 
tqry1ar atitudes alternativas. 

~·E, nãO Se e5queçam os prefeitos, que 
pedeiri a reprOvação dessa Medida_ ProVi
sória, que a inviabilização, da agricultura 
trará efeitos maléficos de proporções 
Imensuráveis. Lembrem-se: 

"Se as cidades forem --destruídas, o 
campo se encarregará de reergue-las, 
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mas .. se o campo for destruído, será o 
fim ... 

e) Reivindicam reajustes nos preços 
mínimos mensalmente, haja vista que 
reajustes trimestrais- para a comercializa
ção da safra são impraticáveis, as opera
ções_ de venda só ocorreriam dentro dos 
dez primeiros dias do trimestre porque 
a partir daí o produtor, que provavelmente 
perdera algo próximo a 4% no primeiro 
decênio, passaria a perder Igual indíce 
para cada decênio de.c_orridQ, isto se a 
inflação estabilizar próxima- a 12% ao 
mês? 

f) Solucionar imedia_tamente a_ ques
tão entre a CFP (Ministério da Agrtcultura) 
e a Clavetins, para que este_-órgão possa 
classificar a produção tocantinense e que 
o produtor, finalmente, transforme sua 
safra em moeda, para que estes recursos, 
que são a mola propulsora dos demais 
setores da economia, possam tirar o BraR 
sil da estagnação econômiça em que se 
encontra.'' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este assunto 
é de suma importância. Efetivamente, esta:.
mos dando o sustentáculo a-e$ses produtores 
tocantinenses, c_uja safra dobrou no primeiro 
ano de implantação do Governo. _ 

Através deste meu pronunciamento, trago 
ao conhecimento do Senado Federal as justas 
reivindicações de toda a classe pro-dutora na· 
cionaJ. 

Tenho certeza de que esta Casa do Con
gresso Nacional haLverá de fazer gestões junto 
aos Srs. Ministros da Fazehda- Mailson da 
Nóbrega, da Agricultura - Íris Rezende, e ao_ 
Senhor Presidente da República, José Samey, 
para que resolvamos, dentro do mais breve 
espaço de tempo possível, o problema do proR 
dutor agrícola do Bra_sil. . _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a atividãde pdítica 
entre nós, está deixando de ser privativa dos 
coronéis do interior, SenhOres -da vída é da 
morte do povo; não é mais exclusiva das "veR 
lhas raposas" ou de carreiristas sem ética, para 
quem o exercício do poder é mais uma "ação 
entre amigos" do que a promoção do bem 
comum. Basta ver a atual composição do 
Congresso Nacional, para nos convencermos 
desta realidade. Vamos enc_ontr_ar, eleitos pelo 
voto popular, representantes de classes, antes 
marginalizadas e sem qualquer poder e parti dR 
pação neste País. 

Não faltaram, Srs. Senadores, nestes anos 
de transição do autoritarismo para as llberdaR 
des democráticas, grandes movimentos polítiR 
cos do povo. Basta recordar as manifestações 
pelas "Diretas já", em 1984, e a -participação 
popular na Assemblêia Nacional Constituinte. 
No primeiro caso, o povo" en:theu as praças 

_ públicas, manifestando uma vontade política 
indomável, ·que abaloU de vez o regime- autori
tário é apressou o seu- fim. No segundo, o 
povo contnbuiu diretamente na elaboração da 
mais democrática Constituição brasileira se 
bem que com as limitações impostas e com_ 
a ineficácia, até. hoje, pela falta da legislação 
complementar. 

Entretanto, essa participação popular de
monstra amadurecimento de consdência po
lítica e da capacidade de organização e de 
participação do nosso povo·. Foi gratificante, 
Srs. Senadores, ver os corredores do Con:: 
gresso Nacional tomados por gente do povo; 
no exercíCio de unia atiVidaâe bem humaria, 
a política. Eram operários urbanos, defenden
do a dignidade do trabalho; eram trabalhaR 
dores rurais sem terra, lutando pela reforma 
agrária; eram índios. tentando escapar do ge
noddio, garantir a posse de suas .terras e preR 
servar suas culturas. 

Com alegria constatamos que a sociedade 
brasileira está aprendendo a exercitclr-se na 
polítiCa e _a participar criativamente na recons
trução da ,nossa _democracia. A promulgaçã"o 
da nova ,ConStituição pôs em marcha uma 
nova ordem democrática no Brasil, com a ga
rantia de um fato novo, nUnCa arltes conhecido 
na nossa hlstóri~_: a força e a criatiVidade popuR 
lar impulsionando a transformação das estruR 
turas socia_is, econôr:niças'e políticas da nação. 

Na perspectiva dessa nova ordem demo
cr~tica e com a autoridade moral que lhe assisR 
te, a Conferência Nacional dos Bispos do BraR 
sil, ao final de sua 27~ Assembléia Gerai, reali
zada de_5 a 14 de abril, divulgou um docu
mento da maior atualidade intitulado "ExigênR 
cias Éticas_da Ordem Democrática". 

Neste -País, Õnde aUtõrldadeSVieram a Públi.: 
co para declarar que a economia e até a polí~ 
tíCa São atividades aéticas, e onde, de fato, 
a economia e a política são exercidas de forrri-ã 
desrespeitosa aos pr1ndpios morais do nosso 
poVO, naâa mais legítimo e oportuno do que 
apontar as exigências éticas da ordem demo
crática. 
- RecOnhecemos, com ·os bispos brasileiros, 
que faz parte legítima da missão pastoral da 
Igreja apontar aquelas exigências éticas que
iluminam e possibllitam á boa convivência so
cial dentro do regime democrático. Pois, Srs. 
senadOres, não é possível construir uma or
dem democrática aética. A demo·cracia é o 
regime político éticO por excelência, prenhe 
de valores morais, como a verdade, a justiça, 
a liberdade, a solidariedade, o respeito aos 
direitos humanos e outros. 

Nada mais oportuno __ e legítimo do que a 
publicação deste documento pelos bispos 
brasileiros. E" eles têm autoridade pãra falar 
de ética e pregar prindpios morais, pois a lgreR 
ja tem atrás de si quatro séculos de serviços 
à s-ociedade brasileira. 

Nos anos mais negros do regime autoritário, 
a Igreja cerrou fileiras ao lado da sociedade 
civil na luta pela conquista das liberdades deR 
mOcráticas. Naquela ocasião, muitos dos que 
hoje acusam a Igreja de cuidar mais da política 
do que da religião eram solidários com ela. 

Reconquistadas as chamadas lil:!_erdades 
democráticas, muitas entidades representati· 
vas da sociedade civil, refluíram das questõ~s
poHtiCas para as suas preocupações dassistas, 
abandonando l!.ma obra apenas iniciada. Mas 
este não foi o comportamento da Igreja no 
Brasil. Para ela, a reconquista das liberdades 
democráticas foi o início de uma obra maior 
de rec-onstrução nacional, que passa tanto pe
la transformação das estruturas sociais como 
pela conyersão moral do~ espíritos. 

A nova ordem democrática tem e}(igências 
éticas. A primeira delas é a reabilitação urgente 
dos valores :da verdade, da liberdade, da justiR 
ça, da solidariedade e da paz. pelos quais a 
Naçã-o ansiosamente espera. A segunda, é o 
desenvolvimento de um modelo sócio.-~co:: 
nômico capaz de erradicar a miséria e promoR 
ver efetivamente o _beril Comum, pOis a exis
tência de milhões de empõb-recidõs é a ''riega
ção radiCal da ordem democrátiça". 

O documento aponta dois princípios que 
fundamentam a ética da democrada O prlR 
mein:;,~deles é a dignidade da pessoa humana. 
O ser humano é o maior· valor _ria- Jac·e -da
terra e, por isso~ ele é respeitável quem quer 
que seja, branco, negro ou índio. Numa ordem 
democrática deve_m ser respeitados os seus 
direitos fundamentais, como: o direito à vida 
desde o in_s_tante de sua concepção, o direito 
à liberdade, ao tratamento igual perante a lei, 
ao trabalho e à remuneração justa; à educação 
e à_ s_aúde, à segurança, à prática religiosa e 
à vivência dos seus valores culturais e a outros 
meios necess.ários para uma vida digna. 

O segundo princípio que fundamenta a étiR 
ca da_ democraci-a ~ Q da solidariedade, o ali
cerCe_ de todo tipo de convivência humana. 
A solidariedade, ensina o Papa João Paulo II, 
"implica, nas decis.ões econômicas, sentir a 
pobreza alheia como_ própria, fazer carne sua 
a m1séria dos m~rginalizados". A solidariedade 
d~efazer vibrar de indignação toda sociedade 
democrática quando um 4os seus membros, 
s_eja o menor deles, é_ desrespeitado nos seus 
direitoS fundamentais._ Numa sociedade reaiR 
mente democrática cada um do.s_ seus memR 
bras deyeria s_entir-se solidariamerlte desres
peitado com o que foi dito recentemente por 
uma autoridade, relativamente à cultura dos 
índios. -

'To dos os indivíduos de uma sociedade, 
ensina o do_g.1mento dos bispos, são solidariaR 
mel)t~ responsáveis pelo bem ôe todos e de 
ca:da um, em particular dos mais pobres, porR 
que todos somos verdadeiramente responsá~ 
veis por todos". 

"Negar a solidariedãde, ácresceOtam os bis
pos, é o erro fundamental do liberaliSmo, tão 
vigorosamente denunciado por João Paulo 11 
na Laborem Exercens Em nome de uma li
berdade egoísta, o liberalismo fomentO!J 
imensa iniqüidade social, que o comunismo 
marxista não ·conseguiu eliminar, mesmo com 
o sacrifício da liberdade". 

Tendo apontado os principias fundamenR 
tais que devem presidir a nossa caminhada 
para nova: ordem democrática, os bispos lan
çam o seu olhar por sobre a realidade do País 

-----,=-"i' - n 
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em nossos dias. Apontam imen.~os _obstáq.llos 
à efetivaçã.o da Ord-em Democrática nos Cam
pos sócio--político, e<:ohôtrtiCo e cuJtural, co
mo: a corrupção .que destrói o senso do bem 
comum na sociedade e desmoraliza a vida 
pública, a inflação sem controle e o paga
merfto da dívida externa tem como- conse
qüência a deterioraç.lllo da qualidade de vida, 
sobretudo dos mais pobres, em seus vários 
aspectos: a nutriçao, a saóde, a educação, a 
habitação, o transporte, o saneamento básico, 
o avanço de urna consciência distorclda, para 
a qual tudo é válido, desde que favoreça o 
lucro, a conquista ou a manutenção do poder, 
corrói o sentimento da solidariedade e leva 
a sJtuações de_opulência e desperdício de pou
cos em contraste com a fome e a miséria 
de muitoS. 

Não é esta, porém, toda a realidade, consta
tam os bispos. Existem síriais de _esp_erança. 
E o- prime"lro deles é o de que o Brasil é um 
País economicamente viável, sOcialmente di
nâmico e culturalmente rico em valores. Reco
nhecem que "a ordem c__onstitucional vigente 
oferece aberturas para uma vivência mais de
mocrática. As próximas eleições presidenciais 
e, em seguida, as parlamentares, serão oportu
nidades e, ao mesmo tempo, responsabilidade 
para escolher aqueles candidatos realmente 
comprometidos com a melhoria das condi
ções de vida do povo e com os valores que 
alicerçam e _consolidam a ordem democrá
tica." 

Verificam os bispos que há esforços sêríos 
para viver os valores que realizam o ideal de-
mocrático, taiS como: · 

--"o fortalecimento_ da organjzação e 
O dinamismo de movimentos populares 
e de associações de classe que, por sua 
autenticidade, se empenham em com
preender, representar e promover as jus
tas aspirações do povo; 
-a descoberta do verdadeiro sentido 

da política, como serviço ao bem comum 
e, para o cristão, forma de exercer sua 
missão profética e alta expressão do amor 
ao próximo; 
-a busca de conhecimeritos cientí

ficos e técnicos e a vontade de canalizar 
o progresso económico·, em beneficio da 
sociedade inteira e, em particular, das po
pulações mais carentes." 

Lembram os bispos que- "continua atual a 
exigência de transformações profundas, estru
turais, sem as quais a nossa sociedade não 
se tornará plenamente democrát[ca, nem a 
dignidade da pessoa humana será plenamen
te reconhecida e garantida". 

Rejeitam "o uso da violência corno melo 
para realizar as mudanças sociais". E reconhe
cem que por causa desta opção vão-continuar 
"recebendo crítica de dois lados: dos que pro
curam institucionaUzar a situação_ de iniqüi
dade, porque dela se beneficiã.m, e dos que 
procuram transformar em luta ostensiva os 
conflitos latentes, descrentes de qualquer ou
tra solução, que classificam de reformismo 
conformtsta." 

Afirmam que continua atual a exigência de 
que a traitsformaçáo da sociedade seja obra 
de todo o povo. Esta participação poderá ex
pressar~se de modo privilegiado no momento 
das eleições, através do voto consciente_ e res
ponsável. Mas vai muito além do voto, esten
dendo-se aos diversos aspectos - económi
co, sotial, .cultural- da sociedade". 

Lembram o apelo da Assembléia do Conse
lho Episcopal Latino-Americano, realizada na 
cidade de Puebla, no México, em 1979, "para 
que a transformação das estruturas seja esti
mulada e seguida por verdadeira conversão 
dos espíritos, isto é, da consciência das pes
soas e da sua mentalidade. As gritantes desi
gualdades, que já duram séculos, enraizaram 
profundamente - tanto nos privilegiados co
mo nos Oprimidos e destituídos, de posses -
hábitos mentais e formas de comportamento, 
de autoritarismo e de conformismo ou selVi
lismo, de ganância ou de resignaç!o, que de
vem ser transformados.'' 

Reconhecem que a própria Igreja deve dar 
o-exemplo: "a conversão começa por nós 
mesmos. Pastores e fiéts, podemos, e deve
mos permanentemente, procurar atitudes e 
comportamentos maís adequados às exigên
cias do Evangelho e, por isso mesmo, capazes 
de abrir caminho para um tipo mais humano 
de sociedade, excluídas todas as formas de 
autoritarismo." 

Mas, diante desta obra gigantesca de re
construção nacional, reconhecem os bispos: 
"Não cabe à autoridade da Igreja propor inõ
delo "alternativo de organização da sociedade 
ou formular diretrizes de politica económica 
e _sOCial. Contudo, por seu esforço em "ouvir 
os clamores do povo", o episcopado brasileiro 
tem chamado a atei1ção do governo e da so
ciedade sobre questões que lhe parecem parti
cu1ármente urgentes e prioritárias, e que de
vem continuar bem presentes na construção 
da sociedade democrática." 

Entre estas questões urgentes e prioritárias, 
os bispos salientam as seguintes: 

- "necessidade de uma política agrí
cola que garanta a permanência do pe
querio agncUltor nO campo, bem como 
a execução- imediata de uma Reforma 
Agrária justa e eficaz. .. " 

-necessidade de garantir a justa dis
tnbuição social do solo urbano, cuja utili
zação não pode ser deixada aos caprichos 
do mercado; 

-necessidade de preservar e renovar 
o meio ambiente, resguardando-o contra 
formas de exploração predatória e de to
da a espécie de poluição; 
- -apoio à luta dos trabalhadores ''pela 
justiça social, pelos justos direitos dos ho
meiis de trabalho"; 

-incentivo à participação dos traba
lhadores nos sindicatos, nas gestões das 
empresas e nas decisões sobre os proble
mas de toda a sociedade; 

-necessidade de a dívida externa ser 
submetida a uma auditoria pública, com 
·a participação do Poder l-egislativo e .de 
organizações representativas da socieda-

de civil, conforme o que dispõe a respeito 
o art. 26 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias sobre o "exame am3Ií
tico e perícia dos atas e fatos geradores 
do endividamento externo brasileiro", 

Os_ bispos fazem um apelo particular aos 
profissionais da comunicação, -"para que de
fendam corajosamente a liberdade e a veraci
dade da informação, garantia essencial da de
mocracia", para que se realize a comunicação 
para a verdade e a paz, como propô~;" a: Catnpa
nha da Fraternidade deste ano. 

A nós, Congressistas, os bispos fazem um 
veemente apelo: que nos empenhemos, "com 
esmero e urgência, na elaboração das leis 
complementares e ordinárias necessárias para 
que a Constituição seja efetivan1ente_ comple
tada e aplicada". 

A todos os cristãos os bispos lembram "o 
dever de participar conscientemente das pró
ximas eleições do Presidente da República e 
das futuras eleições dos integrantes do Con
gresso N.adonal". 

Não recomendam este ou aquele candidato 
aos eleitores católicos, mas apontam os se
guintes critérioS para a escolha dos melhores 
candidatos: 

-os compromissos assumidos por eles 
para a construção da verdadeira democracia; 
-o compromisso de atendimento daque

las necessidades prioritárias e urgentes da 
nossa sociedade, há pouco enumeradas; 

-e, por fim, as garantias que ofereçam 
pela coerência do seu testemunho de vida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes sãO al
guns e11.certos mais elucidativos do pensa

·mento dos Bfspos brasileiros sobre as "Exi
gências Éticas da Ordem Democrática". Eco
mo pudemos constatar, trata-se de mais uma 
grandiosa contribuição da ·conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil à caUS{I. da recons
trução da nossa democracia. 

Por isso, Sr. Piesidente, para que seja dada 
maior divulgação a este documento dos Bis
pos brasileiros e para que o mesmo seja como 
que um farol a nortear nossa labuta diária pela 
consolidação da democracia no Brasil, solici
!amos a V .. Ex", que ele seja inserto, na íntegra, 
nos Anais do Senado da Repúblíca. 

COm isso, entendemos render um merecido 
voto de louvor à Conferência Nacional dos 
Bispos do Btasl1 por mais este selViço pres
tado à sociedade brasileira e, ao mesmo tem
po, contribuir para que se consolide entre nós 
a chama da democracia -a democracia dos 
nossos sonhos, alicerçada nos valores morais 
da verdade, da justiça, da solidariedade, da 
honestidade, no respeito aos direitos humanos 
e na manutenção da paz social; a demo-cracia 
resgatadora, para uma vida mais dign~,_ de 
iiíühões de brasileiros que jazem ainda à mar
gem da nossa sociedade, presos ao jugo da 
fome, da subnutrição, do analfabetismo, das 
doenças e da mais extrema miséria moral e 
material. 

Repitamos com os Bispos brasileiros: "A 
existência de milhões de brasileiros é a nega
ção radical da ordem democrática. A situação 
em que vivem os pobres é critério para medir 

~-
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a bondade, a justiça, a moralidade, enfim, a 
efetivação da ordem democrática. Os pobres 
são os juízes da vida democrática de uma na
ção". {Muito bemf) 

DOCUME/'ITO A QUE SE REFERE O 
SR. MAJYS(}ETO DE LAVOR EM SE(} 
DISC(}RSO .. 

CONf'ERb!CIA NACIONAL DOS 
BISPOS DO BRASIL 

27• ASSEMBLÉIA GERAL 

ltaid-SP, 5 a 14 
de abril de 1989 

EX!GtNCIAS ÉTICAS DA 
ORDEM DEMOCRÁTICA 

27• Assembléia Geral da CNBB 
ltald, abril de 1989 

1. A nova Ordem Democrática brasileira 
só se consolidará quando a nação se empe
nhar decididamente numa transformação pro
funda, que modifique as relações sociais e 
garante a efetiva participação de todos os cida
dãos. Formas estáVeis de democracia supõem 
condições para os cidadãos exercerem plena
mente seus direitos e responsavelmente seus 
deveres. 

2. Esta nova ordem se fundamenta, for
malmente, na Constituição promulgada a 5 
de outubro de 1988. A participação de milhões 
de brasileiros_ nas manifestações pelas "Dire
tas Já", em 1984, as eleições em 1985, 1986 
e i 988, as já fixadas para 1989 e 1990, bem 
como o surgimento e o fortalecimento de or
ganizações da sociedade civil têm ensejado 
o processo de abertura derno_crática. 

3. Para assegurar esse processo é Urgente 
reabilitar os valores da verdade, da liberdade, 
do amor, da justiça, da solidariedade e da paz, 
pelos quais a nação ansiosamente espera. Co
rno cristãos partilhamos desta expectativa, na 
certeza de que o Reino de Deus já está pre
sente misteriosa, mas eficazmente corno se
mente e início de sua plena realização e ). 

4. Faz parte da missão pastoral da Igreja 
anunciar e defender as exigências éticas para 
que elas iluminem a convivência social. Exer
cendo essa missão queremos, desde o início, 
deixar bem claro _que são necessárias e indis
pensáveis ao mesmo tempo, a transformação 
das estruturas e a conversão dos espíritos, isto 
é, da consciência das pessoas e de sua menta
lidade. Para cumprir esse dever, nós Bispos 
católicos, lançamos em 1986, pof ocasião da 
24~ Assembléia Geral, o" dOcumento "Por uma 
Nova Ordem Constitucional". Nesta 27' As
sembléia, promulgada a nova Constituição, re
tomamos o tema, propondo aos nossos fiéis 
e a todos os cidadãos brasileiros novas refle
xões sobre as exigências éticas da Ordem De
mocrática. 

l. A ATUAL ORDEM CONSTITGCIONAL 
1.1. Valores e limites da nova Consti
b.Jição 
1.1.1- Valores 

5. A nova Constituição estabelece os fun
damentos do Estado democrático de Direito, 
"destinado a assegurar o exercíc~o dos direitos 

soéiais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como Valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem precon
ceitos ... " f ). Ela abre possibilidades para a 
passagem de uma situação fundada principal
mente ho privilégio e na força para uma situa
ção de onde emerge, no universo da lei, a 
cidadania. Podemos aí verificar uma mudança 
qualitativa. A Constituição de 1988, ao-"ínvés 
de partir dos órgãos do Poder do Estado, apre
senta inicia1mente o ideal da sociedade, que 
se deseja para o Brasil, e passa a defmir os 
direitos dos cidadãos e os princípios funda
mentais do Estado democrático. A figura do 
Estado surge como servidor dos cidadãos e 
reSporisáVel pela execução dos serviços que 
devem atender a esses direitos. O novo texto 
c.onstitudonal cria certos instrumentos jurídi
cos, pelos quais os cidadãos_ e as entid~des 
podem ter ação direta para fazer cuml?nr os 
preceitos constitucionais. Entre estes m~tr~
mentos, mecanismos de efetivação dos direi
tos individuais e coletivos, devemos salientar 

6. o mandado de segurança coletivo, para 
garantir coletivamente aos membros de uma 
entidade ou associação os direitos, que te

. nham_ stdo violados por uma ilegalidade ou 
abuso do poder; 

7-; o mandado de injunção: para assegurar 
direito constltuc[onal fundamental que não es
_tá sendo aplicado por falta de lei ou norma; 

8. a ação popular: proposta por qualquer 
cidadão para anular ato lesivo ao património 
público, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao património histórico e cultural; 

9 .. a iniciativa popular_na apresentação de 
projetes de lei, tanto em riível nacional como 
estadual ou municipal; 

1 O. o "habeas-data" que assegura o aces
so da pessoa interessada às informações dos 
registras públicos ou privados e a correção 
dos dados erróneos a seu respeito. 

11. É necessário, ainda, elencar entre os 
valores positivos do texto constitucional: 

12. o objetivo de erradicar a pobreza, a 
marginalização e reduzir as desigualdades so
ciais e regionais; 

13. a afirmação de direitos fundamentais 
da pessoa humana, com forte repúdio à tortu
ra e ao ·racismo e com exclusão da pena de 
morte; 

14. algumas conquistas legítimas sobre a 
condição d_a mulher, reconhecendo sua igual
dade de condição .em relação ao homem; 

15. a qualificação da ação contra a ordem 
constitucional e o Estado de Direito como cri
me imprescritível e). 

16. Houve também, progresso quanto às 
normas referentes aos índios. aos direitos dos 
trabalhadores, à proteção ecológica e à refor
ma-urbana. O direito à educação foi ampliado 
em termos de recursos e programas comple
mentares, garantindo o ensino religioso e re
conhecendo um novo tipo de escola - a co
munitária.lgualmente positivas são as normas 
referentes às crian_ças, aos adolescentes e aos 
idosos. OUtro póhto póSffívo é a descentra
lização do poder, valorizando o Legislativo e 

o Judiciário, assim como o poder dos estados 
e dos munldpios. 

17. A Constituição prevê: 1} possíveis 
emendas constitucionais, após 5 anos de vi
gência; 2} plebiscito para decidir sobre o regi
me constitucional (monarquia, parlamentaris
mo e presidencialismo); 3) referendo popular 
ou plebiscito por autorizaç-ão do Congresso. 
1.1.2- Umites 

18. Há, no entanto, entre outros, os se~ 
guintes aspectos negativos: 

-não se compreende que, após tantas es
peranças, expressas por manifestações e mi
lhares de solicitações populares, para efeti
var-se a __ R~fOim-ª-Agrária, não se tenha conse
guido um texto que responsa a esta urgente 
e imediata necessidade. A Reforma Agrária 
é "urna questão de paz, justiça social e garantia 
da democracia", Conforme falou João Paulo 
II aos meios de comunicação, por ocasião da 
visita do Presidente da República ao Papa; 

19. não se reconheceu o direito à vida des
de a concepção, contrariando a tradição do 
c6digo civil brasileiro de garantir os direitos 
do nascituro; 

20. não se reconheceu nem a própria ins
tituição familiar, fundada no casamento, redu
zindo-a a simples união estãvel entre o homem 
e a mulher, sem qualquer vínculo juridico for
mal. Facilitou-se ainda mais a dissolução do 
casamento pelo divórcio; _ 

21. não foi superado o estreito espírito de 
corpo e de ambição utilitarista, que levou_ à 
aprovação de dispositivos constitucionais, 
apenas por interesse de grupos. Por exemplo, 
a exclusão da propriedade produtiva, de desa· 
propriação para·efeito de Reforma Agrária. No 
mesmo sentido, foram efetivados milhares de 
funcionários sem concurso; contrariando pre
ceito constitucional ("' ). 

22. Finalmente, lamentamos que a Cons
tituição não tenha solucionado questões im
portantes, remetendo-as a leis complemen~ 
tares. 
1.2. Obstáculos à efetivação da Ordem 
Democrática 

23. A efefiVaÇâo da Ordem_ ~mocrática 
pela nova Ordem Constitucional se defronta, 
na atual conjuntura histórica, com numerosos 
obstáculos. Apontamos alguns particularmen
te graves. 
1.2.1. Nível sódoMpolítico 

24. Já durante a elaboração do texto cons
titucional, não faltaram indevidas pressões 
nem intervenções do Poder Executivo e dos 
poderes económicos nem cumplicidades por 
servilismo, pagas sob forma de mordomias 
ou compensaçõ_es ilícitas e outros artifícios, 
em detrimento do bem comum. 

25. Fato igUalmente lamentável é a tenta
tiva, observada em alguns setores da socie
dade, de adiar, ou até anular, com casuísmos 
jurídicos e com recursos à força, a efetivação 
das conquistas populares estabelecidas pela 

1. O. G<!!udium etSpes, 39. 
2. Preâmbulo da Constituição. 

3. Cf. Art. ,_,_XLIV. 

4. Cf. Disposições Transitórias, Art. 19. 
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nova Constituição, indispensáveis ao avanço 
da democracia participativa. Irresponsável está 
sendo a protelação das Leis Complementares. 
Isto impede a aplicação plena da Constltuiçêo, 
com grave prejuízo à sociedade e conseqüente 
descrédito dos políticos. Ainda mais conde_
nável seria a tentativa de interrupção do pro
cesso de democratização. As próximas elei
ções e a posse do eJeito_ são o camin~o pací
fico e a consolidação do Estado de D1reJto. 

26. A corrupção destrói o senso do bem 
comum na sociedade e desmoraliza a vida 
pública, chegando, por vezes, a __ marginalizar 
e mesmo a eliminar os que primam pela ho
nestidade. Isto é mais grave, quando se aceita 
a corrupção como algo natural e normal no 
exercício do seviço público e no funcionamen
to das várias instâncias do governo, como, 
por exemplo, a autoconcessão de exorbitantes 
remunerações e a compra e venda de voto. 

27. A própria Justiça, que deveria ser o 
reduto intacto do exercido éfíco do Direito, 
em determinados casos, _é desvirtuada, lenta 
e elitizada, proJetando o processamento de 
causas, especialmente criminais. A cumplici
dade e a impunidade favorecem os corruptos 
e estimulam, no campo ou na cidade, '? sa__cry
ficio de vítimas inocentes._ 

1.2.2. Nivel sóclo-econômlco 

28. No nível sócio-económico, a década 
de 80 foi quase perdida, sobretudo para os 
mais pobres f'), com os maís baixos índices 
de crescimento, situação esta agravada por 
uma política económica voltada principalmen
te para o pagamento da dívida externa (6 ). 

A_conseqüência é a deterioração da qualidade 
de vida, sem que tenha melhorado a situação 
e~çnômica. 

29. O fenômeno da inflação permanece 
uma realidade desafiante. As medidas deçre
tadas pelo governo para debelá-la - planos 
Cruzado: Bress_er, Verão- não só não produ
ziram os resultados anunciados, mas, sobr_e
tudo, empobreceram ainda mais as classes 

, de baixa: renda. 
30. A qualidade de vida vai-se deterioran

do cada vez mais em seus vários aspectos: 
a nutrição; a saúde, a educação, a habitação, 
o transporte, o saneamento básico. A morta
lidade irifantil nas áreas mais carentes infeliz
mente ainda é alta e desafia a consciência 
nacional (1). A situação dos menores abando
nados que perambulam nas ruas-não recebeu 
ainda adequado encaminhamento por parte 
da sociedade, apesar dos esforços recentes. 
Aumentaram os índkes de evasão e de repe
tência escolar. O déficit habitacional, especial
mente para as populações de_ baixa renda, 
atingiu níveis escandalosos, agravados pelas 
péssimas condições de saneamento e preser
vação ambientaL A vida é ameaçada e des
truída pelo aborto, pela expansão de doenças 
endêmicas, pela difusão das drogas e pela 
violência urbana e rural, que amedronta o dia
a-dia de todos os cidadãos. 

31. Esta situação crítica continuará, en
quanto não acontecer uma reorientação do 

Li 

modeÍo s6cio-econômico brasüeiro, que ata
que problemas básicos tais como o esbanja
mento e o mau uso dos recursos públicos, 
a dívidã externa e interna e_B ), a questão urbana 
e agrária, e que contribua para estabelecer 
uma nova ordem fmanceira mundial. 

32.. De fato, foi ini:ils uina vez fruStrada 
a expectativa de "uma política agrícola que 
garanta a peJII:lanêrtda do peque~o agriculto~ 
no campo e··; d<t_ execução ime~1ata d~ _uma_ 
Reforma Agrária justa, urgente, e eficaz" f), 
agravando a situaçáo de milhões de trabalha
dores_rurais sem terra ('0 ). 

33. Neste contexto, denunciamos o radi
ca1ismo reac[onário de movimentos e organi
zações que, absolutizando o direito de proprie
dãde, ludo fazem, inclusive com recurso à vio
lência para dificultar o acesso legítimo à terra 
por p-arte daqueles que nela querem trabalhar 
para prodlt.zir e sobreviver. Não podemos es
quecer a palavra do Papa: "sobre toda proprie
dade pesa uma hipoteca social" (1 1 

). 

34. Denunciaffios, além disso, o aVilta
mento das coAdlções de trabalho e de vida 
da grande maioria dos trabalhadores do país. 
Isso se manifesta, de fonna contundente, no 
baixo- nível dos salários (1 2

) e nas gritantes 
diferenças salariais, na alta taxa de _acidentes 
de trabalho, no elevado nível de desemprego 
e de Subemprego e-na desumana erosão dos 
valores pagos aos aposentados e). Por outro 
lado, há imenso desperdício de recursos hu
manos. Pela primeira vez se verifica uma _onda 
crescente _de emigração para outros países, 
principalmente para o hemisfério norte. 

35. Internamente, a poupança nacional é 
sorvida pela desenfreada especulação econô-
mica e financelra, aplicada, muitas vezes, na 
produção de bens desnec~sários ou colo
cada em bancos internacionais, com sacrifido 
da pfodUçao dos bens indispensáveis _e da 
criação de novos empregos. 

36. Externamente, o péiís já foi obrigadO 
a exportar para os países ricos, entre 1980 
e 1987,50,4 bilhões a mais do que as divisas 
que entraram no país (1 4 ). Quando o Papa, 
na encíclica "S_ollicitudo Rei Socialis", aborda 
o problema da divida externa, parece_ que se 
está referindo diretamente ao Brasil. João Pau
lo II verifica que o fato de os países em desen
voMmento aceitarem, a título de empréstimo, 
o capital estrangeiro, "transformou-se num 
mecanismo contraproducente", um freio do 
desenvolvimento e, em certos casos, "uma 
acentuação do subdesenvolvimento" e5 ). E 
Isto porque os países devedores são obrigados 
a exportar capital necessário para aumentar 
ou, pelo menos, manter o seu nível de vida. 
"Não é lícito pagar a dívida simplesmente às 
custas da fome, da miséria e do subdesenvol
vimento do nosso povo" e6

) • .Esta dívida tor
nou-se fator de novo colonialismo, em que 
os povos do Terceiro Mundo, como o Brasil, 
devem pagar pesados tributos, comparáveis 
aos piores períodos da história humana. To
dos os dados nos mostram que a dívida exter
na "é hoje um dos rriais eficazes instrumentos 

da diminuiÇão da-Vida e implantaçao da morte, 
instrumento de pecado cole.tivo e usurpação 
do domínio de Deus" e7 ). 

37. Nosso_modelo s6cio-econômico che
gou a esta contradição: um respeitável parque 
industrial, com apoio govematnerttal a gran
des empresas, está mais voltado para uma 
variedade de bens caros e supérfluos, só utili
záveis p_or uma minoria da população, do que 
para as necesSidades básicas!_ indispensáveis 
ao cotidiano da vida da maioria dos cidadãos. 

38. Verifica-se no BrasiJ aquele p-erigo que 
o Santo Padre denunciava com tanto vigor: 
a existência de ricos cada vez mais ricoS, às 
custas de pobres cada vez mais pobres e8 ). 

Numa palavra: o obstáculo à nova ordem de
mocrática é a estrutura injusta do nosso mo~ 
dela s6cio-econômico, marcado pelo pecado. 

5. É: sabido que, no Brasil o aumento médio anual do PIB 
foi de 11,2% no perfodo de 1967·73 e ~.1% no período 
de 1973-60. No peiiodo de 1960 a 1984 o crescimento 
do PIB foi praticamente nulo, com deterloraç!o da renda 
por habitante. Certa retomada do crescimento, nos anos 

seguintes, apenas rep6s as 12_erd<1S ~nteriore~. Segundo 
dados da Cepa! (ONú), o produto Interno por habitante 
em 1987 era somente 3,9~ maior que o de 1980 (d. 
Cepal, Estudlo Económico de Amériça l,.atlna y el Carlbe., 
1987. BrasD. LCIL 463/AddA (septlembre de 1968). Cf. 
também Hélio Jaguaribe e outros, Brasil: Reforma ou 
~os. Rio de Janeiro, 1989, p. 54-55). 

6. Cf. lflreja: Comunhão e Missão, 146. 
7. A taxa da mortalidade Infantil para o Brasn era de 6011.000 

em 1984. O trabalho da P<!l>_I;Q~[ da Ciiança conseguiu 
baixá-la consideiaveknente nas áreas onde atua, especial· 
mente graças à campanha do Soro Casefro que salvou 
a vfda de, ftproxlmadamente, um milhão de crianças por 
~o. 

6. A divida Interna brasileira cartzcterlza-se não apenas pelo 
montante elevado (que, somado ao da divida pUblica ex· 
tema, che_ga a cerca de 5Qjti do PIB anual), mas especial· 
mente por seu financiamento a juros elevados e a curto 
prazo, gerando instabilidade e Inflação (d., por exemplo, 
Hélio_ Jaguaribe e _outros, Brasil: Reforma ou Caos. Rio 
de Janeiro, 1989, p. 154·157). 

9. 19reJa: Comunhão e Missão, l?a -
10. O Plano Nacional de Reforma Agrâria entre 85 e 68 

somente desapropriou, com lmiss3o de posse, 6,8% da 
área prevista, benefldando apenas 4,7% das famiUilS à$ 
quais o Pli311o se destina. Muitas vezes a de:wproprlaç6o 
d11 terra ac<lboll_ represt11tando 1.!!1J __ neg6clo lucrativo p11ra 
os donõS das terras Cf. Mlr11d (Ministério de Reforma Agrt.i
rlll e Desenvolvime"nto)- periodo de 15·3·85 a 22-2-89, 
citado no livro: _Conffitos no CampO, B"rasil/88, CPT, P· 78. 

11. Cf. Joiio Paulo U, Discurso Inaugural li, 4; cf. Puebla 
1.224. Por ocasião da audiência ao Presidente S!lmey, 
em 1986, o Papa aflnnll- que a Reforma Agrt.irltl n!o pode 
fracassar no Brasil. 

12. 40,7% das pessoas no Brasil vivem com menos de um 
terço do salário minimo. Isto corresponde a um total abso· 
luto de mais de 53 milhões de pessoas. (Dados do IBGE· 
PNNBS: tabulaçOes espe<:iais citado em: H. Jaguarlbe, 
F. &lstos de Avlltl, Brt~sil: Refonna ou Caos, Rio de Janeiro, 
1989, pp. 68-69). "O salário médiO de 1961 foi o menor 
da história do salário mínimo _do Brasil, isto é, CZ$ 
4.726,44 ou 36.3% do Stll6rio mlnlmo de julho de 1940. 
O :wlário mlnimo chegou a ser inferior aSO .dól11res men· 
:wls, um dos mais baixos do mundo" (d. Igreja: Comu· 
nh~o e Missão, n. 139}. 

13. Temos esperança nos novos planos da Previdência, 
atendendo melhor às necessidades da populaç;'lo, confor
me a nova Constltuiçlio, art201. 

14. Cf. Fundaçlio __ Getúlio Vargas, citado na Declaração da 
Consulta Nacional "Igrejas e a Dívida Externa"·- Seml· 
nário do Conic:--27·:3·89 a J0.3-89, RJ._ - -

JS. Sollicltudo Rei Sociai!S, 19. 
16. Igreja: Comunhão e Missão, 180. 
17. Desafios .!IS Igrejas. A questão da dfv!da externtl. Conlc 

- Cese. Siio Paulo. 1968. 
16. CL João Paulo 11, Discurso lnaugurallll~.3. Cf, Puebla, 

JO. 



Maiodel989 DIÁRIO. DO CONGRES~O NACIONAL (Seçã; II) . <;!uinta-feira I 6 2205 

1.2.3. Nível sódo-cultural 
39. Na_ área- sôcio-cultural, que abrange 

padrões de comportamento pessoal e social, 
presenciamos rápidas e profundas'mudanças 
nos valores que_ inspiram a organização da 
convivência entre os homens. Percebem-se 
sinais de crescente ruptura enfie os valores 
éticos da nossa memória cultura1 e o atual 
projeto de sociedade. 

40. Na vida social as fonnas de solidarie
dade e de comunhão não poucas vezes são 
rompidas para dar lugar a formas acentuadas 
de indMdualismo. Multiplicam-se, assim, os 
confl[tos: ao invés da defesa de direitos funda
mentais, muitas vezes s6 se bus_cam priVilégios 
de categorias, deixando em cresc-ente estado 
de abandono os mais fracos e desprotegidos. 

41. Na vida política presenciamos fre
qüentemente a perda do sentido de corres
ponsabilidade e participação, que Jeva a uma 
falta de compromisso-com o -se-rviço -do bem 
comum, Ao invés do discernimento sapiencial 
do que é o mais justo para a comurUdade, 
busca-se cortquistar e manter o poder. Assim 
se perde o significado do Estado e da adminis
tração pública, que tende a ser dominada por 
interess_es privados. 

42. Na vida econômica, vaf forjando-se 
uma const:iência distorcida para a qual tudo 
é válido, desde que favoreça o lucro, sob o 
signo da eficácia tecnocrata e do utilitarismo 
econômico. Aceitam-se, assim, a opulência e 
o desperdício de poucos-em contraste com 
a miséria e a fome de muitos. 

43~ _No confronto entre técnica e ética, en
tram em crise as tradições culturais e religio
sas do povo, ameaçando assim o seu "subs
trato" cultural cristão ·e, em última análise, o 
próprio sentido de Deus. _ 

44. Coritinua sendO ameaçãda a- sobfevi
vência dos povos indígenas, agredidos nos 
seus direitos à posse da terra que, por sucr 
vez, constitui elemento determinante de sua 
identidade cultural. As culturas e os direitos 
da população afro-brasileira não são suficien
temente respeitados, assim como de outro!i' 
grupos étnicos. 

45. Assistimos a verdadeira agressão e de· 
predação da natureza e do meio ambiente, 
atravês do desmatamento, queimadas, pesca 
predatória, poluição e abuso de agrotóxicos, 
com a conseqílente diminuição da qualidade 
de vida e ameaça à sobrevivêncíã humana. 
A questão ecológica constitui assim um desa
fio para toda a sociedade e para a Igreja do 
Brasil, que já nos alertou na Campanha da 
Fraternidade de 1979: "Preserve o que é de 
tados". -· 

46. Nas famílias se enfraquece o critério 
da estabilidade e do bem-estar de todos e 
se difundem uma concepção individualista e 
hedonista da felicidade, com o aumento do 
número de adultérios, separações, divórcios, 
uniões instáveis, com conséctüências prejudi
ciais para pais e llihos. 

47. Preocupa-nos a perda do sentido da 
vida que se manifesta no enfoque permissivo 
do aborto, que suprime a vida de _um inocente_ 
indefeso: no controle indiscriminado da natali-

dade por meios anticonceptivos artificiais; na 
crescente esterilização, conse_qüênda de uma 
concepção do amor que -separa o sentido uni
tivO do sexo da finalidade procriativa. Tudo 
isso, acrescido pelo tráfico da droga, pelo cri
me organizado, pela violência, pela impr:_udên
cia no trâllsiio, nos coloca diante, não de fatos 

-e cõmportamentos sOciais isolados, mas de 
uma tendência a legitimar as·a-gressóes à vida, 
configurando uma verdadeira "cultura- da 
morte" (19 ). 

48: A transfofmas:ão sJiobal da SOcil:~dãde, -
comandada pela tecnologia moderna que se
para a técnica da_ética. questiona a concepção 
do homem e altera suas relações com os ou
tros, com ã natureza e com Deus. Causam
especia1 preoCupação as experiências rio cam
po da inanipulação e _da engenharia genética, 
sem critérios éticos: - -

49. Nesse processo de transformação, os 
meios de comunicação socia1 exercem a fun
ção de protagonistas na forrnação de novos 
padrões culturais. ReconheCendo os bons ser
viços que prestam à cultura e à convivência 
-civil, protestamos, entretanto, contra a onda 
de imoralidade que invade os programas de 
televisão, contrariando o preceito da Consti~ 
tuiçáo que estabelece a necessidade de "res
peito aos "valores éticos da pessoa e da família 
"e0 ). Os meios de coniunic_ação insistem, o 
mais das vezes, em propor modelos de com
pOrtamentO que_encamam a imagem_do-ho- ~ 
mem consumlstã, que quer ter mais para po
d~ gozar mais. C.omfreqúênda, exaltam apa
rentemente a liberdade_e_os pretensos valores 
do individualismo, mé).S _efetivamente Condu
zem ao conformjsmo, à indiferença e à aco
modação aos_ novos padrões culturais, sem 
senso crítico e s_em responsabilidade moral. 

,5d.-- Com a Confe~ncia de Puebla, pode· 
mos afirmar que esta realidade, na área cultu
ral, se constitui" em "desafios que a Igreja há 
de enfrentar. Neles se manifestam os sinais 
dos tempos que apontam o futuro para onde 
vai o movimento-da cultura. A Igreja deve dis
CE:_ll_?i~~oJ__ para poder consolidar os valores e 
derrubai oS ídolos que alentam esse processo 
histórico" e'). 

1.3. Esperanças 
_51. Uma_ série de obstáculos se contrapõe 

à nova ordem democrática em nosso país. 
Não é esta, porém, toda a realidade._ Existem 
sinais_ de esperança, tanto na revalorização de 
nossa culfHra, como no reconhecimento de 
noj.ros_ l(.,}oies eniergent_es, igualmente neces
sários para o projeto democr~tico. O ~ras~ 
é um país eConoinicamente viável, socialmen
te_dinâmico e culturalmente rico em valores. 

52. O CriSfão: POr süa fé, tem moôVos'Paiá 
a esperança: Deus se faz salvificamente pre-_ 
sente na história e insplfa sempre novas forças 
para a construção de um mundo novo, confor; 
me o seu plano de amor~ 

53._ Reco-nhecemos que a ordem constitu· 
cionaJ yig~nte 9ferec~ aberturas para uma vi· 
vêncla m-ais democrática. As próximas elei· 
çóes presidenciais e, em seguida, as parla· 
mentares serão oportunidades e, ao mesmo 

tetnPo. re5ponsabllid.3de para escolher aque· 
Ies candidatos realmente comprometidos 
com a melhoria das condições de vida do 
povo e com os valores que alicerçam e conso
lidam a ordem democrática. 

54. Verificaipos qUe há esforços sérios para 
viVer os valores que realizam o ideal demo· 
crâtico: 

55. o espírito de solidariedade de_ tantas co~ 
munidadeS de base, grupos e assoCiações de 
bairro, movimentos de trabalhadores, espírito 
este qlie" se afiiffiª" -mesmo_ lá oii.di se desa· 
grega a Cultura tradi~ional, resistindo ao indivi· 
dUãlismo da modernidade; 

56. o crescente desejo de participação, em 
todos os níveis, que leva- pessoas e grupos 
a sair da atitude de passividade e resig~ação, _ 
parei aSsumir atitUdes críticas, tomar Iniciativa~ 
e promover a defesa de seus direitos; 

57. o reconh~i_rnento do valor único, irre· 
petível, de cada pessoa humana, a qual reivin· 
dica_ o direito à palavra, à livre expressão, às 
suas opções; __ _ _ 

58. o fortalecimento da organização e o di~ 
namismo de movirilentos populares e de as
sociações de ~lasse que, por sua autentici
dade, se empenham em compreender, repre
sentar e pro~over as jut>_tis a5_Plraçõe§ dO- po-
vo; - .. . -

59. a descoberta do verdadeiro sentido da 
política, comei serviÇo ao bem comum e, para 
o cristão, forma de exercer sua missão profé
tica e alta expressão do amor ao próximo; 

60. a busca de conhecimentos científicOs 
e técnicos·e a vontade de canalizar: o progresso 
ecoóômiço, em beneficio da sociedade inteira 
e, em particular, das populações mais caren· 
tesi . .. 
- -6i. o sentido dã Celebração; da festa e da 
partnha, que contrasta com o espírito de ga
nância e de lucro desenfreado, colocando, aci
ma do poder económico, a beleza, a criativi
dade, a gratuidade, o Valor da pessoa humana 
em si mesma; 

62. a busca de -fé mals autêritiCa, pura, 
aberta à comunhão com DeUs, que está com 
seu povo; e cornp':Ometida com a caminhada 
d8 liberdade humana; _ 

63. o pro"Qresso na cómpreensão· e colabo
ração entre os integrantes das_diversas igrejas 
cristãs, que procuram mais o qtie une ·do que 
o que -separa. num autêntico ecumeniSmcr, 

64. o testemunho- sUPremo daqueles que 
saCiifii:iriDn a vida por amor aO próximo e 
em defesa da justiça. 

2. EX!GáiCIAS ÉTICAS 
2.1. Observaç6es Gerais 

65. ComeçamOS- essá reflexão com ãlgu· 
mas c-onSiderações de ç~ráter mais universal, 
como fundamentação do discernimento cris
tão da democracia. 

66. A organização da convivência- dos ho· 
mens entre si encontra na democracia sua 
forma adequada. A democracia consiste na 
simultânea realização e valorização da liber
dade da pessoa humana e da participação 

19. Chrlstifideles L!!Jd, 28. 
20. Art. 221, IV. 
21. Pueb!a, 420. 



2206 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Maiodel989 

de todos nas decisõe~ !:!COnôrnkas, políticas, 
sociais e culturais que dizem respeito a toda 
a sociedade. Assim a çlem_ocracia a_afirmaçã~o _ 
da responsável liberdade pesS.oa1 do -Cidadão 
e da liberdade social de participação. 

67. Por um lado, com a democracia se abre 
a possibilidade de efetiva diminuição daS desi
gualdades sociais, na_rnedid?l em que propor
cione a todos as mesm_as pportunidades de 
participação na orgahização da sociedade, de 
modo especial no processo produtivo. Isto sig
nifica que é no trabalho que os homens encon; 
tramo fundamento do se:JJ_direito de participar 
nas decisões que dizem respeito aos proble
mas da sociedad~ inteira, que vive 4o seu trÇI.- _ 
balho (''). _ 

68. A pesSoa tem---:-apnmazia sobre a institui
ção e a ordem social tem, como base, o reco
nhecimento do primado do trabalho sobre o 
capital e, como objetivo, o bem-estar d~ tod~ 
e a justiça social. 

69.- A democracia não se realiza, de fato, 
quando o sistema eco_nômico exclui parcelas 
da população dos meios nec~ssários a uma 
vida digna: acesso ao trabalho com justa re
muneração, a moradia:, a terra, e3

), a educa
ção, a organização sindical, a participação nos 
lucros e na gestão da empresa (24

). 

70. Por outro lado, a construção da demo
cracia é a criação_ das condições neCessáiias 
para que os home_ns,_ como _-cidadãos, rom
pam o isolamento e Sua desagregação social 
e ocupem o espaço público através da discus
são, da negociaç_ão, çlo diálogo e da decisão. 
Forja-se assim, um novo 5eJ1tidQ_,dQ yiv_gr em 
comum, onde ninguém é excluído da efe'tiva 
participação dos bens da sua nação, do direito 
à educação, respeitando a.s convicções éticaS 
e religiosas, e "do dir.cit_o ~_informação hones-
ta" ("). . 

71. Este novo sentido do viver em comum 
implica o reconhecimento do_pluralismo e se 
efetiva na participação real, c.o~iente e res:.. 
ponsável que acontece nos movimentos, as.- _ 
sedações, ·sin'dlcatos e partidos políticos, etc. 
Einbora, em última ~ná1ise, o poder se enraíze 
na autoridade de Deus, no sistema democrá
tico como·a,firma a Co[}s~tuição: "todo o poder 
emana do povo, que o exerce, por meio de 
representantes eleitos ou diretament~" e6

), As
sim, a razão de ser do Estado é usar do poder 
que emana do povo para servir o próprio povo. 
E sua obrigaçij.o desenvolver _um modelo s6-
do-ec.onõmico, capaz de em1<iicar a -miséria 
e promover efetivamente o b~m com_um. 

A existência de milhões de empobrecidos 
é a negação radical da ordem democrátiça ~ 
A situação em que vivem os pobres é critério 
para medir a bondade, a justiça, a moralidade, 
enfim, a efetivação da ordem democrática e7

), 

Os pobres s_ão os juízes da vida democrática 
de uma nação. 

2.2. Fundamentos éticos da democracia 
2.2.1. A dignidade da pessoa humana 

73. Afirmamos que "o ser humano é sem
pre um valor em si e por si, e exige ser conside
rado e tratado como tal. e nunca ser conside
rado e tratado como UIT) objeto que se usa, 

um instrumento, _ _!,.l_rna coisa': (28). ''De todas 
as criaturas terrena:;, só o homen:l é pesSoa, 
sujeito_con_scienJe e l.ivre e, precisamente por 
isso, c. entro e v.ér:tice: de. tudo. o que ~xiste sobr:e 
a terra'_' e9

). 

_74. A pess_oa hUrnan<;~_ J,ão -existe para viver 
isoladamente, mas çom os e:utros e em_ comu
nidade. ''O hofnein é por ·sua ná.tureza müm-a 
um- ser social" f 0). E na participação plena 
e efetiva da pessoa hurnaili na vida da comu
nic;lªde ~-da socíeda;de, numa ordem ,demo
crática, que ela ênContra a SuaLverdâ.de.-Assim 
a pessoa hurTlami sereaJiza' plenamente no 
trabalho, na comunicação, na solidariedade, -
na _comunhão, _na entrega aos outros e na 
liberdade f 1

). 

75. A experiêricia dá Hheicfade é- a expe
riêndã de ser chamado a lutar sempre de novo 
contra todo tipo de coisifica;ção da pessoa hu
mana, na direção de uma humanidade livre 
e solidária (32 ). 

76. O homem vai tomando-se efetivamen
te livre enquanto respoilde ao apelo ético~ qUe 
lhe vem do "rosto do outro"-_(332, comq sujeito 
igualmente livre e portâdõi-de dirêitos, entran
do com 'eJe numa relação_ de amor na justiça 
e na liberdade_. 

77 .. Na relação de justiça reconhece-se a 
dignidade da pessoa humana comO àlgo iri
c.ondid.onal. [s._so significa que -seus_ direitos 
sa-o-infoCáveis e iriafienáveis,_ãnteriores a quàl-
quer convenção ou declaração. .. 

78. Pelª liberdade O mundo se toma UfiJ__ 

desafio à audácia do homem, em ordem 'à· 
~n-s~~ã_9-__ d~ um mundo livre e sOlidário:_ 
N~~ sentidO, a liberdade· é tãrêfã pemianerite 
(34_) em busca const_ante_de l_ibertas:ão.,_ 

79 ... Q reconhecimentO E:fetivo da 9-jgnidã
de pessoal de cada ser-hunlano exige ó resp-ei-
to, a defesa e a promoção dos direitos da 
pessoa humana" e:5}: direito à vida desde_ o 
instante de sua concepção; direito à liberdade, 
à -igualdade, ao trabalho, à prática religiosa, 
à ed_yça_sãq, à saúde,_à segurança e aos de.
mais meios_ necessáriqs para uma vida digna. 

-80. 'Cumpre, entretanto, recordar. com 
JOão -xx.m, que sobre cada direito hl!rnano 
pesa a responsabilidade de um dever (36): 
ao direito à vida digna, corresponde o dever 
de viver com dignidade, não atentar contia 
ela e, ao mesmo tempo, o de respeitar a vida 
dos outros; ao direito à própria liberdade, cor
responde o dever de usá-la bem assim corhó 
o de respeitar a líberade dos demis; ao direito 

"à prOpriedade, cOrresponde o dever de colo
c.á_-li;~, aq .selViço, da sociedade, comC?_ o de 
lutar para que todos possam igualmente bene
ficiar-se -dela. 
2.2.2. O principio da soUdarledade 

· 81. Na natureza; essencialmente social da 
peSSoa humana se fundamenta a outra dinien
sâ.o do seu ~gir -ético: a solidariedade, alicerce 
de todo tipo de Convivênda humana. 

82. A solidariedade é meta exigente: trata
se de _realizar_ concretamente o cpr\iuntQ de 
condições _materiais, esperituais e r_eligiOsa~ 
qUe pertnitam a todos os membros da sode

-aa·de, com prioridde àqueles que são margina
lizàdos da requeZa e do poder (37 ), atingirem 

- -""'\ \ 

níveis de vida, compatíveis c-Orrl' _a dignidade 
humana ·rs). ----- - .. - ~---~ ~ · · 

83. A opção pela solidariedac;l.e ~ uma op
ção pela vida e pela justiça. como Qem afir
mou Joã"O Paulo ll: "a solidariedàfle\ como 
àtitude de fundo, implica, rias decisões ~conô
micas, _ setir a pobreza alheia como própria, 
fãzer carne Stia a mi~féfia dos marginalizados 
e, em vista disto, at1,1ar com rigorosa cõel'ê,ntj_a. 
.Nã_o se trata somente da profissão de boas 
intenções, mas da decidida vontade de buSc~l
soluções eficazes no plano técnico da econb,- ' 
mia, com a clarivtdêndã, que dá o amor e, 
a criatividade, que brota da solidariedade" {_39 ). 

84. T odes os indivíduos de uma sodeda
de são solidariamente responsáveis pelo bem 
de tQ_dos _e de caQ.a um, em particular dos 
mais pobres, "porque todos somos verd~def
rãmente responsáveis por todos" (40

). 

85. Negar a solidariedade é o erro funada
mental do liberalismo, tão vigorosamente d_e
nunciado por João Paulo n na "Labor_em Exer
cem'i" (41 

}. Em nome de um_a _liberade egoísta, 
o liberalismo fomentou_ imensa intqüidade so
cial, que o comunismo marxista não conse
guiu eliminar, mesmo com sacrifício da liber
dade. 

86. Importa nãQ perder de vista a realidade 
do mundo contempor.êmió, ·no· qual se vão 
definindo os co~t.Qmos da .~;~rande comuni
dade internacional; -0 bem comum, é9mo já 
o notara_a Gaudium et Spes, "está assumindo 
sempre mais uma dimensão universal, no qual 
se- -incluem os direitos e deveres que dizem 
respeito à hu.fnail.id8de' inteira"(42

). A falata de 
corisdência deste. bem comum univer?al e a 
ausência de _urpa ét:iC;.a de_ sqli~~rieqade _~o.~ 
responsáveis pelos mecaniSmos perversos de 
opreSSão; que pesam sobre o Terç:eiro_ e Ç> 

Quarto mundos, verdadeiras "estn~cturas_de 
pe~do" _(43 ), que ameaçam a própria unld<ide 
do gênero humano ew ). Cada ser humano é 
chamadO à respónsabilidade_solidária de fazer 
ãcorttec.er o-beiTl çoróurri-não s6: para ares
pediva sociedade,- mas para toda a huma
nidade~'). 

22. Cf._João Pau_!o 11, Homilia para o Mundo do Trabalho, 
Danzigue, 12 àe junho de 1987. Cf, Igreja; Comunhiio 
e Missão, 159. 

23. Cf. Por uma Nova Ordem Constltudonal, 127. Cf.lgreja: 
Comunhão e Missão, 178. - · 

24. Cf. Igreja: Comunhao e Missão, 159 e 174. 
25. Por umll Nova Or~m Constitucional, 88. 
26. Art. I, parilgrafo único. 

27. Cf. Igreja: Comunhao e Missão, 206. 
2.8. Christifldeles LaJe!. 37. 
29. lbidem. 
30 .. CiliUdium et Spes, 12. 
31. Cf. Gaudium et Spes, 24. 
32. Cf. Redemptor Homtnls, 63. 
33. Cf. Puebla 31-32. 
34. Cf. Puebla 321. 
35. Cf. Chrl5üfideles Ll:lici;JS. 

-- . . - -

36. Cf. Pacem ín Terris, 28 
37. Cf. Igreja: Comunhiió E: Missão, :206. 
JS, Cf. Mater et Magistra. 76. 
39. Dl$curso de João Paul<:! U à CEPAL; ~ntlllgCL3.4.87 .. 
40. Sollcltudo Rel SoclaUs, 38; q. Redemptor .Hominls, 16. 
41. Cf.l4. 

42. Gaudium et Spes, 26-74. 
43. Cf. SoH!cltudo Rei SociaHs, 36. 
44. Cf. sollicttudo Rei Soc!iiUs, 14. 

45. Cf. Ciaudium et Spes, 78; solllcitudo Rei Social!s, 38. 

_. 
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87. A criação de homens livres e solidárfos 
( 46 ), pelo trabalho, pela educação, pela organi
zação e pela "nobre luta pela justiça" (41) e 
por estruturas de solidariedade é condição pa
ra a construção de uma sociedade democrá
tica. Pois a solidariedade "ativa e vivida" (48) 
é o princípio ético que deve presídir tanto a 
vida familiar, quanto a vida das diversas comu
nidades e da sociedade como um todo. 

3. Por um Discernimento Cristão 
88. O reconheCimento da dignidade da 

pessoa humana e a atuaçâo da solidariedade 
são hoje universalmente considerados como 
exigências éticas fundamentais, mesmo que, 
muitas vezes, não sejam efetívamente prati-
cados. - ,---

89. A fé criSta colitribúiu decisivame-nte, 
apesar das falhas dos próprios cristãos, para 
o reconhecimento_ dessas exigências~ Pois no 
centro da fé cristã se encontra uma afirmaçãO 
sem igual da dignidade da pes~oa humana: 
criatura qu__e ocupa lugar_ eminente na obra 
do Criador (cf. Gn 1,25~26).'Ela é charriàda· 
ao diã1ogo, à amizade e à comunhão com 
o próprio Deus. Vítima do pecado, ela é resga
tada pelo sacrifício do F_il_h~ d~_ ºeus, que, 
para isso, se faz homem e eleva a humanidade 
a participar da viada divina. O Novo TeSta
mento reflete, de diversas formas a experiência 
que os discípulos de Jesus fiseram do amor 
de Deus, manifestado em Cristo, expressando 
a gratidão e o louvor tanto ao Pai, que ''não 
poupou o próprio Filho" ( cl Rm 8,32), con1o 
o Filho, qae os "ammraté o fim" (Jo 13,1 ), 
e ao Espírito Santo,- ciue-sUscita, no coração 
dos filhos, o amor ao Pai (Rm 8,16). 

90. - -A experiência, que Os primeiros çrfs
tãos ftzeram da revelação divina, leva-os a re
conhec_er em Deus ·a Trindade Santa: o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo. Deus aparece aen
tão como· comunhão de pessoas, perfeita
mente solidárias entre si, que se realizam na 
comunicção e no ámor que as unem. Esta
comunhão se revela também como razão últi
ma da criação e da história:. a humanidade 
é chamada a realizar-s_e como povo de Deus, 
como _comunhão de pessoas, que na comuni
cação e no amor entre Si e com o próprio 
Deus encontram a plenitude do seu ser (49 ), 

91, Dessa experiência profunda da ré bro
taram conseqüências sociais visíveis, as quais 
contribuíram para a afirmação de valores éti
cos que o mundo moderno reconhecerá, co-
mo bases da convivência na sociedade: _ 

92-o chamado à liberade dos filhos de 
Deus, em oposição à condição de servidão 
(cf. 014,1-5,1): 

93-a igualdade fundamental de toda pes
soa humana, sem discriminação racial ou so
cial, que Paulo expressou na fórmula incisiva: 
"Desse modo, não há diferença entre judeus 
e não-judeus, entre escravos e livres, entre ho~ 
mens e mulheres: todos vocês são um só por 
estarem unid_os com Cristo Jesus" (QJ 3,28). 

94-a fraternidade pela qual os filhos- do 
me:smo Pai se reconhecem innãos ( cf. Mt 
23,8) e razem da solidariedade ("Koinonia", 
comunhão ) o princípio de seu relacionamen
to, visando a alcançar o ideal bíblico: "Entre 

vós nãó haverá nénhum necessitado" (Dt 15,4; 
cf.At3,35). · 

95. Num mundo marcado por desigual
dade, ódio e injustiÇa, os cristãos enfrentam 
oposição a seus ideais. Eles i-espondem com 
a prática, ainda mais radical, da nova lei. Amor 
ao próximo signífica para Os cristãos rião ape
nas amar o irmão de ré, o vizinho, conterrâneo, 
mas aquele que está marginalizado ou inrerio
rizado e mesmo o adversário e o perseguidor. 
O CristãO nãCf ·se limita a amar o próximo. 
Faz~se: pr6Ximo do outro (cf. Lc 10, 36-37). 
O pel{ueno e o pobre se tornam para ele o 
rosto do próprio Senhor ( cf. Mt 25;31-45 ). Pa
radoxalmente, os rejeitados se tomam privile
giados no "Reino de Deus" (cf. Mt 5,1-10: Lc 
ô,Z0-23). - . . . . 

96. Ainda qu-e -n-ão cheguem sempre a um 
testemunho radical de despojamento_e de en
trega, os primeiros cristãos cultivam o bom 
relãclOnamenio cám os outros, buscam a paz 
e o entendimento com todos os cidadãos ( 1 
Ts -5,15; Gl6,10), mostram-se ativos no traba
lho e cooperam na edificaçã~ da cidade terres
tre (2 Ts 2,10-12; Lc 3,10-14). lntegram-se 
na Convivência social e submetem-se às auto
ridades civis (Rm 1'3,1-7; 1 PD 2, 13-17), mes
mo quando afirmam, corajosamente, sua fé 
e reivindicam a liberdade de "obedecer a 
Deus, antes que aos homens" ( d. At 4, 19): 

97. Durante séculos, estes princípios ins
piraram, eretiv.:imente, a yida cristã. Mais tarde, 
contudo, _o exercício do poder levou certos 
cristãos a esquecerem o valor da liberdade, 
pela qual derramaram se_u sangue muitos 
máitifeS.-As gUerraS dos povos cristãos contra 
outroS, aos poucos, de derensivas se tomaram 
agressivas, abrindo espaço para a conquista, 
o colonialtsmo, a discriminação racial, a escra
vização dos vencidos: fatos que mancham o 
coportamento das nações- cristãs no irúcio da 
época módema, especialmente na América 
Latina. 

98: Certamente contribuiu para isto a se
paração que-o_ mundo moderno criou ente 
ética e religião, de um lado, política e econo
mia, do outro (50 ). A consciência moral parece 
restringir-se ao âmbito das questões indivi
duais, à esrera íntima da pessoa. As detisóes 
no campo econôdo e político obedecem uni
camente à lóQka do lucro e do poder, esca
pando ao juízo ético. Esta separação pesa até 
hoje__~S'.~~ a sociedade brasileira e pode expli
cai, ·em-~-rrande parte, o fato de que o Brasil, 
um dos maiores países católicos, está entre 
os que apresentam as maiores desigualdades 
sociais e uma trágica ausênciã de ética cristã 
na organização sócio-económica e nas insti
tuições e costumes políticos. 

Diante de certas reMndkaçóes modernas 
da democracia, que surgiram num contexto 
de crítica violenta e unilateral das tradições 
religiosas_.e sacias, a Igreja Católica reagiu bas
tante negativamente, rejeitando justamente os 
princípios do capitalismo liberal, com suas ca
lamitosas conseqüências so.ciais, e os princí
pfos democráticos, que deveria mais tarde re
conhecer como essenciais para a convivênCia 
civiL A participação na luta contra as diversas . 

formas de autoritarismo e totalitarismo do sé
culo XX leVou os Cristãos a aSsumfren1 mais
claramente a deresa dos direitos humanos ·e 
o valor da democr8cia. A revisão das posições 
históricas dos cristãos e a formulação sistemá
tica da doutrina da Igreja com relação ao regi
me democrático foram feitas pelo Coricí!iO Va
ticano II ( 1962-1965 ),_à luz também do magis
tério pontifício, partiCUlarmente dos papas Pio 
XII e João XXIII. 

100. Tainbém no Brasil, a Igreja Católica 
tem procurado adequar melhor às exigências 
evangélicas_ os _princípios que norteiam_ sua 
presença na socieade, Na República, da qual 
celebramos o Centenário (18_89:..1989), após 
um momento_ inicial de interrogações sobre 
_o"it'oVo refjlrTie: ·a-Igreja feconheceu o vãloi 
da liberade r~ligiosa e da oportunidade de par
ticipar autonomamente da convivência civil, 
numá_iocieáade plur.,Iista. burªnt~~ª Repú
blica Velha e o Esté_!do Novo, a Igreja continuou 
prestando relevantes_ serviços à sociedàde, es
pecialmente no campo da educação e da pro
moção humana, sem contestar o caráter elilis
ta ou autOritário do regime. 

1 0_1. Mas, em COJ!exão com ª experiência 
histórica da [greja universal em luta contra os 
totalitarismos, especialmente após o Concílio 
Vaticano II e a Conferência do Episcopado 
Latino-Americano em Medellín ( 1968), o Cato~ 
licismo brasileiro se aproximou das aspirações 
populares e ofereceu crescente resistência aç. 
regime autoritário fnsfalado no pais, a partir 
de 1964, interpretando os anseios de grand~ 
part~ ~~ 59dedade pela democratização_ e. por 
transformações sociais profUndas. Neste 
compromisso com a democracia, assumindo -
sempre mais decididamente, a Igreja católica 
tem somado forças com Igrejas não-católicas 
e outras instituiÇões. Hoje a Igreja faz forte 
apelo aos cristãos e a todos os outros cidadãos 
brasileiros para· que participem ativamente da 
edifkáção de wna sociedade verdadeiramen-
te democrática. -
4 •. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

1 OZ. Aõs católicos e -a todos oS que dese-: 
jam encontrar uina orientação prática e atual, 
em ordem à construção da socieade demo
crática, lembramos algumas diretrize"s mais re
centes do magistério da lgreja, em particular 
o documento de Puebia sobre a construção 
de_uma sociedade pluralista (51 ). 

103. Cõntinua--atUal a exigência de trans_
rormar;ões profundas, estruturais, sem as 

46. Cf. Redemptor Homlnis, 63. 

47. Laborem Exercens,. 8; Jgrejtt: Comunhão e Missõ!io, 161. 
48: OctagéslmttAo;Jveniens, 47. _ __ 
49. Estt~s Considerações são desenvolvid~s P.eiO d0~umento 
de Puebla (cf. n"' 211·215} partt fundameniar suo~~ visiio de 
"comunhão_ e p-articipttçáo" no~~ ~ociedade e na Igreja. A co· 
munh!io, que rn~sce da SSma. Trindade, não_ é apenas o 
ideia da vlda do~~ Igreja, mas aspiração profunda de toda a 
sodeade humaM, o que exige transformação também d11s 
estruturas sociais (cf. Pueb!a, 327). -

!tCLCUambém João Pttu!o !~ Cristifide!es Laicl, 44. Esu! 
culturll •aparece divorciada não s6 d.!l fé crfst! mas até 
dos próprios valores humanos". Certa cultura dentillc11 
e tecnol6glc<' é "Jnc11pa~ de dar respost.!l i!! premente 
procura de verdade e de bem que .!lrde no cor.!lç!o dos 
hort1ens". 

SI. Cf. Puebltt, parte IV, c11p. 3, 1206-1253. 



2208 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Maio de 1989 

quais a nossa se<:ledade não se tornará plena~ 
mente democrática, nem a dignidade da pes
soa humana será plenamente reconhe<:fda e 
garantida. Como Igreja de J_esus Crfsto, rejeita
mos o us_o da violência como meio p_ara reali
zar a.s mudanças sociais. 

104. ReafirmandO esta opção, temo_s 
consciência de que continucu-em_os recebendo 
crítica de dois lados: dos que procuram institu
cionalizar a situação de iniqüidade, por que 
dela se beneficiam, e d_qs que procuram trans
formar em luta ostensiva os con(litos latentes, 
descrentes de qualquer o_utra solução, que 
classificam de reformismo conformista. Acre-_ 
ditamos, porém, que haja crescente consenso 
da nação, amadureçjda peJo sofrimento de 
longos anos de arbítrio e pela difícil conjuntura 
por eles legada, de que as mudanças _çlevem 
processar-se_ de forma c:l.emocrátiça, dentro 
dos espaços abertos pela nova COnstituição. 

105. Continua atual a exigência de que 
a transformação da socied-ade seja obra de 
todo o povo. Esta participação poderá expres
sar-se de modo privilegiado no momento das 
eleições, através do votQ_con.sci~n\_~ e respon
sável. Mas vai muito 1l]ém do voto, eªte_nden
do-se, como _vimos, aos . .P!ver~ a,spectos
económico, _social, cuhural - da_ s.ocie!:l_ade. 
As dificuldades conjunturais, gerando hoje for
te onda de pessimismo, inclusive entre a ju· 
ventude, não nos devem __fazer recu~r diante 
do desafio da costrUção da democracia; antes 
devem preparar os ânimos a ~frentar c:om 
tenacidade, coragem e perseverança o "duro 
aprendizado" da liberade n<;~. sqlidariedade .. _ .. 

106. Permanece at~Jal .o apelo de Puebla 
para que _a transformação das estruturas seja 
estimulada e seguida por verdadeira conver
são dos espíritos, isto é, da consciência _das 
pessoas e de sua mentalidade. As gritantes 
desigualdades, que já duram séculos, enrafza
ram profundamente- tanto_ o os privilegiados 
quanto nos _oprimidos e destituídos de posses 
- hábitos mentais e formas Qe_ comporta
mento, de autoritarismo e 4e conformismo 
ou servilismo, de ganância ou de resignação, 
que devem_ser :tr.,__nsformados. __ __ . 

1 07_~ A própria Igreja deve dar o exemplo: 
"a conversão começa por nós_me'smos" f2), 
Pastores e fiéis, podemoS e- devem.os, perma
nentemente, procurar atitudes_ e comporta
mentos mais adequados às exigências do 
Evangelho e, por isso mesmo, capazes de 
"abrir carnínho para um tfpo mais humano 
de sodeade" (-i3 

). Embora na Igreja do Senhor 
Jesus o poder não venha do_ povo, nem seja 
exercido em_ nome do povo, queremos traba
lhar generosamente para que se consolidem 
em nossas dioceses __ e_ e:rri o_oss_Ç!S cõmuni~ 
dades, o espírito de comunhão, o clima_ de 
corresponsabilidade, o respeito mútuo, a atitu
de de serviço e o florescimento de adequados 
mecanismos de participação ( cf. Mt 20,25~28) 
excluídas todas as formas de autoritarismo ar-
bitrário. _ __ _ 

108. Não cabe à autoridade da Igreja pro
por modelo alternativo de organização da so, 
ciedade ou formular djretrizes de potitica eco
nômcia e social. Contudo, por seu esforço em 
"ouvir os clamores do povo",-o episcopado 

brasileiro tem chamado a atenção do governo 
e da sociedade sobre questões que lhe pare
cem paticular:_mente ~rgentes e prioritárias, e 
que devem coQ.tinuar ~em presentes na cons
trução da socieade democtática. lnsis~imos 
aqui maiS uma vez sobre alguns pontos que 
já foram objeto de nossos recentes pronuncia
mentos~); -·--- _ . 

109. Necessidade de uma política agrícola 
que garanta a permanência do pequeno agri
cultor no campo, bem como a execução ime
diata de uma Reforma Agrária justa e eficaz, 
com aproveitamento das terras públicas, desa
propriação do latifúndio por extensão e por 
exploração, iildenização das terras desapro- __ 
priadas em titulas da dívida agrária, com revi
são da legitimidade dos títulos de propriedade 
(''). 

110. necessidade de garantir ajusta distri
buiÇão social do solo urbano, cuja utilização 
não pode ser deixada aos caprichos do mer
cado("); 

111. necessidade de preservar e reno~r 
o meio ambiente, resguardando-o contra for
mas de _exploração predatória e de toda a es-
péde_de poluição f7 )~ . 

112. apoio à luta dos trabalhadores "pela 
justiça social, pelos justos direitos dos homens 
de-trabalho", mesmo quando esta luta "assu
me caráter de oposição aos outros, nas ques_-: 
tões controvertidas, e isso sucede por se ter 
em consid_eração o bem que é ajustiça social" 
("); 

113. incentivo à participação dos trabalha
dores nos sindicatos, na gestão d~_empresas _ 
e nas decisões sobre os problemas de toda 
a sociedade (59 ); 

114. necessidade de medidas que garan
tam a função soda! da_empresa (salária justo, 
livre organização sindical dos tr&balhadores, 
condições dignas de trabalho, negociações 
permanentes, participação nos lucros, partici
pação na política enconômica da empresa.). 
a subordinação e tam~êrn o atendimento pno
ritário dos projetes governamentais às neces
sidades daS populações carentes f'); 

-"--115. necessldade de. a dívida externa ser 
submetida a uma auditOria pública, com parti
cipação do Poder Legislativo e de organiza
ções representativas da sociedade ciVJl, para 
identificar a composição justa desta divida, a 
partir das responsabilidades sobre suas ori
gens e modos de utilizaç:Ao. Isto foi expresso 
pela Constituição. quando afirma a necessi
dade _de "exame analíj:ico e pericial dos atas 
e fatos geradores do _endividamento externo 
brasileiro" f 1 

); 

52. Pue&fa, 1221. 
53. Pucbl.!l, 273 . 
.54,_ Cf, ~_gências Crist;;_s de umn Ordem Política, 1977; 

lgrej11 e Problemns da Terra, 1980; Solo Urbano e Açâo 
p-I:!Storal, 19!32; _Por uma novtl Or"c!em Constitucional,_ 
19B6; Igreja: Comunhão e Missão, 1988. 

55._ Cf. Igreja: Comunhão e Missão, 178. 
56 Sótõ_(,!_rb@Q_e Aç!o P.!lstoral, 118. 
57 Põl'~@:l_.!l !)ova Ordem_Ç"onstitucforial; 59. _ 
58 Igreja: Comunhão e Mls~. 173. 

.-59_ q, Jo!o Paulo n, jiomlia parn o mundo do Trabalho, 
Dam.lque, 12.6.1987, 6. 

60 Cf.lgreja: ComUnhão e MI~O, 176. _ _ _ _ . 
6l Cotistlwlç!O da R~pUbllca, DisposlçOes Transltónas, 26. 

O. Igreja: Comunhão e Missão, 180, 

116. Apelos particularmemte aos proftS
sionais da comunicação social, a qual dedica
mos nossa rnals recente •rcampanha da Fra
ternidade", para que defendam corajosamen
te a liberdade e veracidaQe; _çla informação, 
garantia essencial da democracia, realizando 
assim a "col:nunicação para a verdade e a 
paz". 

117. Fazemos apelo aos' deputados fede
rais e senadores_ eleitos pelo povo, para que._ 
se empenhem, cOm esmero e urgência, na 
elaboração das leis complementares e ordiná
rias necessárias para_que a nova Constit)Jiç;ão 
seja efetivamEmte completada e aplicada. Aos_ 
deputados estaduais e_ aos v~readores muni
cipais pedimOs que elaborem as Constituições 
dos estados e as leis orgânicas dos municí
pios, busquem e valorizem as contribuições 
do povo e exer~ndo a sadia criatividade que 
lhes faculta a ~ei Magná Federal. _ 

118. Lemb_(atnQS:_a todos o dever de parti
cipar consç(eil.lenient~ -das próximas eleições 
do presidente d"- república e das futuras elei
ções dos integrantes do Congresso Nacional,___ 
Nestas eleições., critérios para a escOlha dos 
melhores candidatos serão os _çompromissos 
que eles assumam çl~ contribuir para a cons~ 
trução da verdadeira democracia e, particular
mente, _o atendimento das ~gências priOri
tárias que acabamos de mencionar (cf. _aCima, 
107-113) e as garantias que eles ofereçam 
pela o~oerência do seu testemunho de vida. 

S. CONCLUSÃO 

fl9. São muitas as _dificuldades para se 
construir uma democracia alicei'çada nos va
lores éticos e Cristãos. Com verdadeiré(.;t-i)Síe
dad~ pastoral, para que -não se confunda de
mocracia com permíssividade moral, peâimos 
que todos colaborem na u_rgente tarefa da_ 
educação ou reeducação dos comportamen
tos indiViduais, familiares e sociais,- hoje tão 
perigosamente deteriorados entre nós.Temos 
fume esperanÇa: o Cristo Ressuscitado, vence
dor do pecado, da opressão, da morte, será 
a l}ossa força e _a nossa '{itória. ___ _ 

120. Invocando, por intercessão da Vir-::
gem Aparecida, a bênção de DelJS sem a qual 
"em vão traba1ham os que constroem a casa" 
(SI 126,1), confiamos que o povo brasileiro 
possa realizar também a sua páscoa, passan
do do sofrimento da_cruz para uma nova vida, 
na solidariedade, na justa e na paz. 

O SR:J?RESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra, para uma breve comu
nícação, ao nobre Senador LourivaJ Bapti~ta. 
como Líder. 

O SR. LOURIVAl- BAPTISTA (PFL - · 
SE. Como Uder, para uma breve comunica
ção.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~or~s. ~o-re
gressar_ a esta çapital, ontem, tomei conheci
mento da reportagem publicada em O Estado 
de S. Pai..tlo , em sua ediçã9 de 11_ de maio 
de 1989, bem como de idêntica noticia estam
pada no Jornal da Tarde, sobre o quadro 
de funcionários do Senado Federal. 
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Do referido noticiário consta a informáÇao 
de que nomeei, para o cargo de Assessor T éc
nico ___; DAS-03, Com lOtação en1 meu Gabi
nete e salário de NCz$ 4.800,00 (quatro mil 
e oitocentos CJUUidos novos), minha filha An
gelina Silva Gomes Costa. 

A informaçao é invé'ídiCa. 
Te-nho, realmente, tuna fllha de nome Ange

lina. Seu sobrenome contudo, é Baptista Pru
dente e não Silva Gomes Costa. 

AngeJina, é casada, reside em Aracaju, advo
gada e ocupa o Catgo de defensora pública, 
não tendo sido nomeada por mim, quando 
Governador do Estado. ' 

A notícia, pois, é falsa e se constitui num 
agravo. 

Sinto-me no dever de fazer esta retificação 
e requerer a V. Ex• ou à Mesa Diretora o obsé
quio de solicitar à direção dos citados jornais 
a publicação dos indispensáveis esclareci
mentos a respeito da origem daquela mali
ciosa e falsa notícia. 

Perplexo e indignado com a falsidade da
quela "denúncia" que o sério e tradicional O 
Estado de S Paulo foi induzido a pub!lcar, 
ludibriado talvez por algum informante irres
ponsável, encareço a V. Ex~' sejam tomadas 
imediàtas providências a bem da verdade, 
mesmo porque - insisto - não tenho filha 
lotada em meu gabinete, nem funcionária do 
Senado. 

Estou .. certo de que O Estado de ·s. Paulo 
e o Jom,.lll da Tarde , fiéis à tradição de Júlio 
de Mesquita, farão a devida retificação. 

A imprensa, instrumento indispensável à 
operação correta do regime democrático, não 
pode fugir ao dev_er de dizer a verdade na 
defesa da sua imagem e do prestigio das insti
tuições livres. (Muito bem!) 

(Durante o discurso _d_o Sr._ SemtdQr 
Lourival Baptista o Sr. Senador Pompeu 
de Sousa deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Senador iram Sa
raiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa) -
Concedo a palavra, para uma breve comuniM 
cação, ao nobre Senador Aluizio Bezerra. 

O SR.ALUIZIO BEZERRA (PMDB-AC. 
Para uma breve_ comunicação.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, temos, hoje, _urri assun
to da mais alta importância sobre uma reunião 
dos países membros da Organização dos Es
tados Americanos, que poderá resultar numa 
intervenção militar num paíS sOberano, o Pa
namá, se forem atendidas as pretensões norte
americanas nesse sentido. Queremos expres

. sar nossa apreensão aos governos dos países 
membros da OEA, diante do desdobramento 
da crise panamenha, especialmente _em face 
dos reiterados posicionamentas do governo 
dos Estados Unidos, admitindo a possibiltdaçle 
de uma intervenção militar naquele país cen
tro-americano. 

O envio recente de reforços militares norte
americanos para o Panamá confirma nossa 
preocupação, revelando, ao mesmo tempo, 
uma tendência da administração Bush de aca
bar a crise panamenha, que, a nosso ver, deve 
ser resolvida pura e unicamente pelo governo 

e ·pelo povo do Panamá, de forma soberana, 
sem qualquer tipo de ingerência externa. O 
enviO de novos contingentes militares para o 
Panamá, neste momento, já configura uma 
intervenção externa. 

São pdblicãs-e reite-rádas as intenções nor
te-americanas em náo cumprir os termos do 
acordo torrijos--carter sobre a entrega da adi
ministração do canal do Panamá ao governo 
panamenho e a retirada d21s Oases militares 
dos EUA daQuele país. ESse é o fundo da 
questão. 

Os EUA não aceitam os termos do acordo 
torrijos-carter, de 1977, porque eles contra
riam a tradicional política intervencionista nor-

.. te-americana, porque, na realidade, esse acor
do tem uma irnportâncía histórica para a Amé
rica Latina, sendo mesmo um instrumento de 
um exemplo para todos os povos que lutam 
contra as imposições dos países que se 
opõem ao desenvolvimento dos mais pobres 
e ao estabelecimento de uma nova ordem 
econ~m~a internacion~ _ ~Clis justa. 

Uma intervenção militar norte-americana 
no Panamá, além de _desrespeito inaceitável 
aos princípios de autodeterminação dos po
vos, confOrme. prevê a_carta das Nações Uni
d_as, constitui uma_ agressão a todos os povos 

_ latino-americanos. Com cêrteza, após uma in
tervenção no Panamá, rasgando o acordo tor
rijoS_-cater, Os EUA teriam maiores condições 
de amplíar sua política de agressão à Nicará
gua, mantendo sob pressão os demais países 
daquela região. 

A posiçáo do Governo brasileiro, contrária 
a uma intervenção-externa no Panamá~ é uma 
posição soberana e atende às necessidades 
objetivas de todos os países que lutam por 
sua autodeterminação e soberania_ 

. Cabe ressal~_qu~ muitas v:ezes temos feito 
criticas à administraç:ã_o interna do Governo 
brasileiro. ·Más, sem dúvida alguma, o Pregj
dente Samey tem tido uma posição frrme, de 
independência, com relação à política externa 
brasileirã. TemoS que reconhecer issO. A atitu
de assumida pelo Presidente da República, no 
Paraguai, nesta semana, ftrinando a posição 

-do Brasil contrária a uma inteJVenção militar 
no Panamá, é uma posição corretã, que mere
ce o apoio do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados. Essa posição que a Chance
l_ari_a _ _brasileira defendé hoje na OEA, é uma 
pOSição que merec_e o respaldo de todo o Par
lamento brasileiro. Da mesma forma, reafir
D"'<l.m.Q~ .que as Malvinas são arg€ntinas e que 
a Amaz6nia pertence aos países da região. 
Ternos que ter bem em cOnta que fol"am os 
fatos recentes· objétO de intervenção apoiada 
pelo Estados Unidos, contrariando o referendo 
dos países latino-americanos. Tivemos as Mal
vinas e hoje temos um projeto de lei do Con
gresso -dos Estados Unidos que aponta para 
uma intervenção na Amazônia brasileira. 

A_ intervenção_ no Panainá, se pertnitirnlos, 
ê. um _caminl1o aberto para a intervençãÕ na 
Nicarágua; é um caminho aberto para a inter
vençáo na Amazônia. 

Portanto, temos que defender com firmeza 
o princípio da autoderterminação, a não inge-

rência nos· assuntos- internos e que se Cum
pram Os a<:o"idos Carter~ oriijás-. 

Nesse sentido, reclamamos junto aos pa1Ses 
menibros da OEA uma pàsição clélra e 1necfuí
v:o_ca -~m defesa da_ sob_er~rlia panamenha, 
contra uma intervenção militar externa e em 
favor do respeito aos termos do acordo sObre 
o Cariai do Panamá. · 

- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por IssO, a 
nossa solidariedade ao povo panamenho e 
suas legítimas organizações po_líticas, para que 
no mais curto espaço de tempo se restabeleça 
a normalidade da vida política e econômlca, 
para viabilizar a realização de novas eleições. 

É importante destacar que as sanções politi
cas e econômicas ditadas por Washington têm 
contnbuído para desestabilizar o quadro de 
normalidade democrática no Panamá. 

É condição Sine qua noil que cesS"em as 
aÇões ·de bloqueio econômico, para que o po
vo panamenhO Possa realizar novas eleições 
livres e_ soberanas, sem manipulações exter
nas. 

Sr. Presidente, Sr.S. Senadores, é importante 
que estejamos atentos para a reunião que se 
dá hoje, com os representantes de todos os 
países latino-americanos. -- - - -

Essa deciSão é lmportante, pOis pode, ao 
mesmo tempo, firmar urna posição de inde
pendência dos pafses latino-americanos co.
mo, também, pode-se retomar aos idos de 
1965, quândo assistimos São DOmingos-ser-
submetido por uma decisão da OEA, que O 
desmoralizou, pois uma posição _norte-ame
ricana foi ãColhida pela OEA. numa· inte!Í!en
ção que foi a página negra de nossa pÓlítica 
externa, quando participamos, àquela época, 
com utn contingente rililitar apoiando a posi
ção norte-americana, que~em absoluto corres-
pondia aos-Interesses da política externa bra
sileira. 

Hoje, a história está praticamente se repe
tindo. Mas é necessário que tenhamos tirado 
conclusões 'do passado, para que no momen
to preisente possamos ter uma posição firme 
de inâependêrida com relaçao às pretensõeS 
dominadoras dos Estados Unidos. 

Daqui conclamamoS' uma posição -firme 
dos princípios da autodeterminação e da não
ingerência rios assuntos internos de um país 
soberano~ - - -

Era o que desejávamos dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram SaiaiVa)- So
bre a mesa, projeto que será lido pelO Sr. 19 
Secretário. -

É lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO-
-N· 113, DE 1989 --

Regulamenta o§ 2'~ do art. 37, da Cons
titu/çAo Federa/. 

O CottQresso-Nacional decreta: -- -__ _ 
Art 19 É nula de pleno direito ·a investi

dura em cargo ou emprego da administração 
pública direta, indireta, ou fundaCional, que 
não decorra de concurso público de provas 
ou de provas e tltu1os. 
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Parágrafo ónico. Exdui~sc da exigência de 
concuso a nomeação para cargo em comis
são declarado em lei de livre nomeação e exo
neração. 

Art. 2~ A denúncia, formal e fundamen
tada, que for recebida, imPlicará inquérito ad
mfnístrativo. 

Parágrafo único. Constatada a irregularida
de, seus autores serão afastados da função 
que ocupem, e adotadas as medidas judiciais 
cabíveis. 

Art. 39 Responde civil e criminalmente o 
autor de falsa denunciação de irregularidade 
em investidura em cargo ou emprego público. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justllicaçáo 
O presente projeto de lei tem o objetivo 

de invalidar o ato de nomeação e·spúrlo, res
taurando a moralidade administrativa ainda 
que após a investidura em cargo ou emprego 
público~ 

Para isso, estabelece a denunciação, que 
deve ser formalizada e fundamentada, com 
vistas a evitar~se conduta insidiosa e denun
ciaçáo criminqsa. _ 

O que ocorre atualmente, e que nos move 
a pretender no ordenamento jurídico do País, 
o presente texto, é a impossibilidade do desfa
zimento, pelo menos na prática, das investi
duras írregulares. Os seiVidares assim investi
dos, em cargos ou empregos, parecem gozar 
de imunidade, tornando-se infensos à grita 
contra_o costume desonesto. 

São estes os motivos pelos quais, ao sub
meter o presente projeto de lei à apreciação 
dos ilustres pares, esperamos vê-lo aprovado, 

Sala das SessOes, 17 de maio de 1989 -
Senador Jutahy Magalhães, 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Gdadania) -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
projeto lido será publicado e remetido às co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQCIERIMENTO N• 276, DE 1989 

Nos termos do artigo 185 do Regimento 
Interno requeremos que o tempo destinado 
aos oradores do Expedi_ente da Sess~o do Se
nado Federal de 7 de junho próximo seja dedi
cado a homenagear o sesquicentenário de 
nascimento e centenário da morte do grande 
sergipano e notável brasileiro Tobias Barreto 
de Menezes. 

Sala das Sessões, 16 de -maio de 1989.
Albano Frãnco - FiandSco Rollemberg -
Luiz ~ana -João Lyra -Itamar Franco ......:.... 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENlE (Iram Saraiva)- De 
acordo com o art. 279, inciso I, do Regimento 
Interno, este requerimento será objeto de deli
beração após a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requ~rimento que será lido 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

- 'É lido o seguinte 

REQOERIMENTO N• 277, DE 1989 

Tehdo sido convidado pelo governo de ls
rae1 para visitar aquela nação, reque!ro autori
zação para me ausentar do País a contar do 
dia 18, quinta-feira, pelo prazo máximo de 20 
dias, nos termos do art. 55, III, da Constituição 
Federal e dó art. 42, § 1 ç do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1989.
João Menezes, Vice~Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação o requérimento. --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Fica concedida a autorização solicitada. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1~ SecretáriO. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMEI'ITO N• 278, DE 1989 

.8equeremos urgência, nos termos do art. 
371, alÚ1ea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Resolução n9 19, de 1989, de auto
ria do Senador Ronan Tito e outros senhores 
senadores, que estabelece alíquotas do Im
posto sobre Operações relativas à Grculação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e lntermunicípal 
e de Comunfcaç:ão, nas operações e presta
ções interestaduais. 

- Sala das SesSóes, 17 de maio de 1989. -
Jutahy Magalhães - Diva/do Suaruagy -
Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Es
te requerimentç será votado após a Ordem 

-do Dia, na forma do art. 375, inciso O, do 
Regimento Interno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES; 

Aluízio Bezerra- Carlos De'Carli- Aureo 
Mello- Almif-Oabrie] --Moisés Abrão
João Lobo- Chagas Rodrigues -Hugo Na
poleão - Cid Sabóia de Carvalho - CarloS 
Alberto -José Agripino- Humberto Lucena 
- Raimun-do Ura - João Lyra - Divaldo 
SUruagy-:....... Teotonio V'Uela Filho -José lgná
do Ferreira- Alfredo Campos- Severo C o~ 
mes- Fernando Henrique Cárdoso -Mário 
Covas - Mauro Borges - [ran Saraiva -
fram Costa Junior - Pompeu de Sousa ....... 
MaiirtCTO corrêa-Me ira Filho- Louremberg 
Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes 
Canale - Rachid Saldanha óerzi - Wilson 
Martins - Leite Chaves - Affonso Camargo 
- José Richa - Dirceu Caineiro - Nelson 
Wedekin -José Paulo Biso!- José F~a;a. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
gotado o perfodo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 60 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 222; ãe 1989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do art. 195, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n~ 17, de 1989, 
do_ Seriador Jamil Haddad, que proíbe a 
exist_ê!lda: de celas para castigo de preso~ 
e dá outras proVidências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. __ 
A matéria será incluída na Ordem do Dia 

da quarta sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) .,_.... 
Item 2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 226, de 1989, de aUtoria do 
Senador Jutahy Magalhães_, __ solicitando, 
nos termos do art. 195, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n9 31, de 1989, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
inclui entre os crimes de responsabilidade 
do Presidente da República a inobservân
cia do preceituado no art. 62 da Cons
tituição. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pemlanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria será induída na Ordem do Dia 

da quarta sessão ordinária subseqüente. - -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
lte~ 3: 

Votação, em turno único, do Requeri· 
mento n~ 227, de 1989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, solicjtando, 
nos termos do art. 195, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem àO Dia do 

'Prcij€fó de Lei do Senado n9 38, de 1989, 
do Senador Louremberg N!Jnes Rocha, 
que suprime o item V do art. 176 e acres
centa um item V ao art. 177, renume
rando-se os demais da Lei n~ 4.737, de 
15 de julho de 1965 (Código Elelioral). 

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam qtiefiam 

_permaneCer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria será incluída na Ordem do Dia 

da quarta sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item4: -

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 270, de 1989, de autoria do 
Senador Edison Lobão, solicitando, nos 
termos regimentais, a tramitação conjun
ta dos Projetas·-de Lei do Senado no;G 7 
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e46, de 1989, que estabelecem a graiui
dade, para as pessoas reconhecidamente 
pobres, do registro civil de nascimento 
e da certidão de óbito. 

Em votação O recfuerirnento. 
Os Srs. Senadofes que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Os Projetas de Lei do Senado n"' 7 e 46, 

de 1989, ferão Sua tramitação conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -
ltem5: 

Discussao, em turno único, do Projeto 
deLeidoSenadon°6, de 1989, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que dispõe so
bre o exerdcio do direito de voto dos cida
dãos brasileiros residentes ou em trânsito 
no exterior nas eleições para presidente 
da República, senadores, deputados fede
rais, governadores e deputados estaduais. 
(Dependendo de parecer da Comissão 
de CoriStltulção, Justiça e Cidadania.) 

Solicito do nobre Senador Meira Filho o pa
recer sobre a matéria. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, o Código Eleitoral dedica o seu Capítulo 
VIl ao voto no exterior e nele cuida minuCfo-
samente da matéria, no tocante às eleições 
para presidente e vice-presidente da Repúbli
ca. O eminente Senador Marco Maciel sub
mete à nossa consideração projeto em que 
amplia o elenco de escolhas, estendendo 
aqueles direitos aos pleitos para senadores, 
deputados federais, estaduais e governadores. 

A proposição, segundo acentua seu nobre 
autor, vai ao encontro de uma série de medi
das libera1izantes, que vêm sendo adotadas 
em nossa legislação, dentre outras: voto do 
menor de 16 anos. voto do analfabeto, etc. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, 
nada vemos que possa obstar sua aprovação. 
Entendemos, no entanto, que, em que pesem 
seus méritos, sua implementação pode ser 
problemática, pois as medidas necessárias pa
ra o recolhimento_ desses votos demandam 
uma série de providências de dificU conse
cução._ 

Entendemos, todcivia, qUe _as medidas pre
conizadas contnbuirão, sem dúvida, para ro
bustecer nossa democracia, além de melhorat 
o conceito do Brasil no exterior, o que por 
si só, as justificaria. 

Manifestamo-nos, ante o exposto, por sua 
aprovação. 

Este é o parecer; Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer é favorável. 

Passa-se à dis_cus&lo do projeto, em turno 
único. -

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a pàiavra, encerro 

a discussão. 
Erh votação. 
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

-A matéria vai à Comissão Diretora, para a 
redação final. · 

O SR. PRESIDENTE ((ram Saraiva) -
Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n19,-de 1989, de autoria 
do Senador Francisco Rollernberg, que 
permite a aquisição de imóvel através do 

'.-.Sistema Financeiro de Habitação, nas 
condições que especifica, e dá outras pro

~--~ Vidências. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos.) 

- - Solicito ao nobre Senador Lourival Baptista 
o parecer sobre a matéria. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pretende o projeto de lei ora em 
exame, do ilustre Senador Francisco Rollern
berg, que seja permitida a aquisição "de um 
imóvel não-residencial, financiado com-recur
sos do Sistema Finariceiro da Hãbitação, tam
bém com fmanciainento do mesmo Sistema, 
por parte de outorgado comprador obrigado 
por pacto objeto de hipoteca, de promitente 
cessfonário e de qualquer outro adquirente. 

Assinala o projeto que, além do atendimen· 
to ao r~quisito da renda familiar e aos demais 
previstos nas normas do Sistema Financeiro 
da Habitação, a permissão do financiamento 
de imóvel não-residencial fica condicionada 
às seguintes exigências: 

a) à comprovação, pelo adquirente, de 
que não é titular de direito real sobre nenhum 
outro imóvel na mesma localidade, residencial 
ou não-residencial, exceto o previsto no caput 
de seu art. 11; 

b) à comprovação, pelo adquirente, de 
que Irá utilizar o imóveLnão-residericial para 
o desenvolvimento de suas atividades profis
sionais. 

Procura o projeto criar garantias de que não 
haverá desvirtuamento de suas finalidades, na 
medida em que prevê a rescisão do contrato 
e o vencimento antecipado da dívida, nas hiPó
teses de locação, de cessão ou de empréstimo 

- do imóvel não-residencial~ ãdquirido por inter· 
médio do Sistema FinanCélro da Habitação. 

--- - PréVê, finalmente, o prô]e:to, a cobrança de 
um adicional à taxa de juros anual, em percen· 
tuais a serem definidos em regulamento, nos 
financiamentos_ de imóv_eis não-residenciais, 
finandado_s pelo Sistema Financeiro da Habi
tação.- Administrados pela Caixa EconómiCa 
Federal, o$ recursos provenientes da cobrança 

---"do referido adicional constituirão um fundo 
de reserva, destinado ao financiamento da 
aquisição 'ele casa própria, pela população de 
baixa renda. 

Dispõe a Constituição da República, em seu 
art. 22, verbis: 

"Art. 22. Compete-privativamente à 
União legislar sobre: -
_ I- ~:Ureita civil, comercial, penal, pro

cessual, eleitoi'al, agrário,_ marítimo,-aero
náutico, espacial e do trãbalfto; -

VIl- política de crédito, câmbio, segu
ros e transferência de valores; 

XIX-sistemas de poupança, capta
-Çã9 e_gar_antia da poupa11_ça_ popular; 

Inclui-se, portanto, a matéria de que 
trata o projeto em exame entre aquelas 
da _competência legisls;~tiva privativa· da 
União." 

Preceitua o art. 48, caput, da Lei Funda
mental, verbis: 

"Art 48. Cabe ao Congresso Nacio
nal, com sanção do Presidente da Repú
blica, não exigida esta para o esPecificado 
nos __ artigos 49, 51 e 52, dispor sobre as 
matérias ele competência da União." 

Determinam os artigos 59, item I, e 61, cii~ 
put, da Carta Constitucional de 1988, Verb{s: 

"Art. 59. O processo legislativo com
preende a_ elaboração de: 

11! --ieiS ordinárias; 

:: • Art. 6L A ~niciativa das leis comple- _ 
mentares e ordinárias Cabe a qualquer -
membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente daRe
pública, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao ProcuradOr
Geral da República e aos cidadãos, na 
rorma e nos casos previstos nesta Consti
tuição." 

É regra geral que qualquer membro de 
qualquer das Câr'naras do Congresso Nacio
nal, ou, a a fortion; de comissão- de Qualquer 
delas, tem o· direito de iniciativa da lei. Cabe, 
também, o mesmo direito,_ao Presidente da 

_ República,_ ao Supremo Tribunal Federal e aos 
demais TribW1aiS SUperiores~ ao Proéurador
Geral da República e até aos ddadãos, "na 
forma e nos casos previstos" na Constituição. 

A matéria de que trata o projeto de lei em 
exame não é. daquelas excepdonadas pelo § 
1°, doart. 61, da Lei Maior e por isso res,ervadas 
à iniciativa excJusivã do Presidente da Repú
blica. 

EXei"dta, asstm; direito· de iniciativa inerente 
à natweza de seu mandato, o Senador Fran
cisco Rollemberg, ao apresentar projeto de 
lei que "permite a aquisição de imóvel através 
do Sistema Fflianceiro da Habitação, nas-Cori.
dições que especifica e dá outras providên
cias." 

Recomendamos, dessa rorma, a aPl-ovação 
do Projeto de Lei do Senado No 9, de 1989, 
Sr. ?_residente. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

o sR. PRESIDENTE (Iram SaraiVaf ~o 
parecer é ravoráveL 

Passa-se à discussão dÕ projeto,-~-~ turno-
único. -- -

Em discussão. (Pausa) 



2212 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) Maiode1989 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_cussão. 

Em votação. __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
O projeto irá á COmiSSão Diretora,_ para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 7: 

Discussão, em turno _único, do P(ojeto 
de Lei do Senado __ n" _1 O, dJd98~, de auto
ria do Senador Severo Gomes, que_ disci
plina as relações jurídicas que menciona. 
(Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

SoHçito a_o nobre Sena_d,_or M.eira Filho o pa-
recer sobre a matéria. - -

O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer.) ~Sr. Presidente, Srs. Senado
res, de autoria do eminente SéhãCJór Severo 
Gomes, objetiva o presente projeto convalidar 
as relações jurídicas decorrentes dos atos ad~ 
ministrativos praticados durante a vigência da 
Medida Provisória n" 29, de 15 de janeiro últi
mo, rejeitada por decurso de prazo, pelo Con
gresso Na_cional. 

Na justificação, seu ilustre autor ady_erte que 
a proposição visa a ?lt~nder o imperativo cons
titucional do parágrafo únic_o do artigo 62, se
gundo o qual cabe ao Congresso Nacional 
essa iniciativa, uma vez que a medida provi
sória, não tendo sido convertida em lei, seus 
preceitos perderam a eficácia desde a soa edi
ção. 

Vale lembrar que a Medida Provisória n~ 29 
estabelecia diversos procedimentos relaciona
dos com a reforma administrativa, Como se
jam, a transferência de: atribYições, a incorpo~ 
ração e a absorção de vários órgãos do Poder 
Executivo, bem como a redução e extinção 
de a1guns cargos e_funções de__c_onfiança yin-
culados a esses mesmos órgãos. . 

No caso em exame, o projeto busca apenas 
convalidar os <1tos administrativos de rotina, 
relacionados com a gestão orçamentária e fi
nanceira, como o pagamento de_ se_rvidores 
e outras providêndas gerendais do cotidiano 
das repartições públicas. 

O projeto atende, parcialmente, o manda- _ 
mente do artigo 62, parágrafo único, da Cons
tituição, uma vez que não disciplina "todas". 
as relações jurídicas decorrentes da rejeição 
tácíta da Medida Provisória n" 29/89. Entre
tanto, como nada impede que outra propo
sição similar o faça, e também porque no seu 
texto não vislumbramos_ qualquer óbice que 
impeça a sua tramitação normal, opinamos 
pela sua aprovação. _ -

É o parecer, Sr:"PreSTdente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O 
parecer é favoráveL 

Passa-se à discussão do projeto, em turno 
único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão._ 
Em votação. 

Os Sr-s.-Senadores que o aprovam queiram 
_permanecer sentados. (Pausa) __ 

Ap:r9yado. 
O projeto fi-á à Comissão Diretora, para a 

redação fina1. 

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem8: 

DiscUssão, em turno úniço,:do Parecer: 
n" 31, âe -1989, da COmissãô do Distrito 
federa1, _concluindo pelo arquivamento 
da dendncia SIN9, de 1988, enCarriTnhada 
ao Presidente do Senado Federal~-contra 
o S_enhor José AParecido_ de OJiveira, Go
vernador do Dis_trito Federal, como inc(.!r
so no cri_me de responsabilidade, definido 
no art. 1_:_ d~ Lei ri? 6Ã52Çde 1977. 

Em discussão o Parecer, em turno único. 
--(Pausa.)_ _ __ .. · 

Não havendo quem peça a palavra, €:ncerro 
- a discus_s_ão, 

Em votação o Parecer. _ _ __ __ 
Os Srs. Senadores_ qUe o aprovam queirarn 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria será arq-Uivada. 

~ a segui~te a ~~~ria aprovada: 

PARECER N• 31, DE 1989 

Da CamisSãõ do Distrito Federal, sobre 
a Denúncia sln~, de 1988, da autoria de 
Wilton Robson Alvarenga, for:mulaçla con~ 
tra o então Govcmadgr do Distnlo Fede~ 
ral, Sr. José AparecidO-de Oliveira. 

Reiã.t6f:~Sei1adorRonaldo Aragão. 
A denúildã, ora sob exame, foi apresentada 

ao Sr. Presidente do Senado Federal ~ sua 
formulação objeti_Va o enquadramento, pó r cri~ 
me de resporlsàbilidade, do ex-Governador do 
-DIStrito Federal, Sr: José- Aparecido de Oli
veira. 

A fundanientação legal invocada consubs
tci.ncia~se=nas Leis n~ 6.454, de 24 de outubro 
de 1977,_7.106, de 28 de julho de 1983, e 
1.079, de 10 de abril de 1950. 

O atõ denundado, e contra o cjual se insu_r9e 
o -den_U.nciante, é a atribuição de nome de pes
soa viva a bem público. A pessoa viva é o 
piloto de corric;las Nelson Piquet, ~ o_bem pú
blico, o Autódromo Intemacional de Brasilia. 

O ·suporte legal específico da denúncia é 
o art. -1~ dé!- Lei no 6.454, ~e 1977, que esta
beleCe: 

_"Ãrt. 1 o É ~roibido, _em t~do o territó~ 
rio nacional, atribuir nome de pessoa viva 
a bem público, de qualquer natureza, per~ 

_ tencente à União ou às pessoas jurídicas 
~da administração indireta.". 

~te_ essa proibição, postula o denundante 
a aplicãÇão do art. 49 do nie_Smo diploma legal: 

"Art. 49 A infraçaá ao disposto nesta 
lei acarretará aos responsáveis a perda 

-- do cargo ou função pública que exerce-
rem, e, no caso do arL Y, a Suspensão 

--da subvenção ou awa1io." 

Esclareça-se, desde logo, que o arL 2" da 
Lei no 7.106, de 28 de junhO de 1983, façulta 
a qualquer cidadãO denunciai-· o goVern"ado_c 
ou- secretário dp Governo do Distrito Federal 
perante o Senado-Federal, sem gue lhe~~am 

_ _garantias_ ou provas, -e sem perSpectivas, na 
n1es-ma -lei, de- sanÇões em contrapartida a 
~entuais abusos de denunciação. . 

A Denúncia s/n",. de 1 ~se. ora submetida 
à apreciação desta Comissão _·telJl, dt!Sta!}:e, 
chancela legal para sua apresentação, não se 
ihe exigihdo formaifeSpecffiCaS:Resta;portan
to, examinar~lhe a admissibilidade e, se fbr 
o caso, o mérito. . , . _ " 

_ A pretensão do autor da denúncia é Jndicar . 
o ex-governador do. Distrito Federal por crime 
de respOnsabilidade. A Lei n9 1.079, de 10 

·de abril de 1950,-_é a que define os crimes 
·de responsabilidade_ do sr. Presidente da Repú
blica, minfstro_s e governadores de Estado, e 
s_eus secretários, sem incluir, porém, o gover-: 
nado r do Distrito Federal, _que mereceu_ a e_di
ção da Lei n" 7.106, de 1983; sobre o assunto. 

- Dessa forma, a Lei n?1.079, de 1950, define 
os crimes de responsabilidade inclusive para 
o governador do Distrito Federal e seus secre
tários, e a Lei n" 7._1 06, de 1983, opera a remis

-são do assunto, através do seu ;::ut. }9, para 
aquela lei. Melhor esdarecerroQs: o -art. 1 ~·da 
Lei n~ 7,1 06, -de 1983, estabelece que são cri
mes de responsabilidade do governador do 
DistritO Federa], ou d,e seus s~cretários, os as
sim defiriíaos na le[ h9 1 ,079, de 1950. 

Mas a Lei no 1.079, de 1950, não se_ reporta 
à nomeaÇãO àe bens, ou de monumentos pú
blicos, ou ainda de Jogradouros, com nomes 
Q.e pessoas yivas, como sendo crirne de res: 
ponsabilidade. Tampouco o faz a Lei n~ 7.1 06, 

. de 1983, o que, de resto, nos autoriza a con
cluir não se trata( de crime de_ responsabi~ 
!idade, como pretendido pelo denunciante. 

D_e conseqüência, re~ta. também inaplicável 
o art. 5o da_Lei no 1.106, de 1983, que prevê: 

"Art. 59 o governador do Distrito Fe
deii"a1 e OS seci'efári0s~ do t;}QVertlo, flOS 
crimes·_ conexos com 'os CJ_aguele, pode
ráõ; ãté 2 (dois) anos aPós haverem deixa
do o_ cargo, pelos atos que, consumados 
ou tentados, a lei considere cdrile de res
ponsabilidade praticados no exercício da 
função pública." 

Prosseguindo-se na _análise, poder-se-ia su
por que tal ato, ainda que não tipificado _como 
~'crime de responsabilidade"_, caracterizasse 
a1guma transgressão, em f,ce da proibição 
de dar-se a bem público nome de pessoa viva, 
na. forma-do art. lo da Lei n~ 6.454,_de 1977. 
Mas nem crime é, conforme se deSSurrie da 
melhor leitura do referido art. 1 o dessa JeL É 
que a proibição refere-se tão-só -e exclusivft· 

· mehte aos bens pertencentes à União e às 
pessoas jurídicas da administração indireta. 

Quando da tramltaÇão do assunto" pela Co~ _ 
·missão de Constituição e Justiça _çlo Senado 
~ederal, logrou essa esclarecer, coin_base no 
Decreto-lei n9 200, de 1956, que a adffiinis
tração _fede;ral _compreende a administração 
direta, constituída dos serviços integrados na 

-estrutura administrativa da Presidêncfa da Re-:__ 
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pública e dos ministérios e; também, a admi
nistração indireta, compreendendo autar
quias, empresas públicas e sociedade de eco
nomia mista. 

Relendo-se, pois, o art. I~ da Lei no 6.454/77, 
advém, naturalmente, a conclusão de _que ao 
DistritO Federal, Por seu tltu1ar,-n"ao é defeso 
atribuir a seus bens nome de pessoas vivas. 

A postulação do denunciante, de que se 
aplique, ao _denunciado, o disposto -no art. 4e 
da mesma Lei n9 6A54n7, é tam6éii1 Impró
pria, além de inócua, porquanto não poderia 
ser sancionado com a perda do cargo quem 
já não o detém. 

Por todo o exposto, submetemos o assunto 
à judiciosa apreciação dos ilustres pares com 
a proposta de 

-Arquivamento. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
gotada a matéria constante da Ord_ero do Dia. 

Passa~se, agora, à apreciação do requeri~ 
mente n<:> 278/89 de urgência, lido no expe~ 
cliente, para o Projeto de Resolução n9 19, de 
1989. . 

Em votação o reqUerimento. 
Os Srs. Seriadores q-ue- o apro--vam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à apre~ 

dação da matéria. 

Discussão, em turno único do Projeto 
de Resolução n9 19, de 1989, de autoria 
do Senador Ronan Tito e de outros _Srs. 
Senadores,_ que estabelece a aliquota do 
Imposto sobre Operações Relativas à Qr~ 
cuJação de Mercadorias e sobre Presta~ 
ções de Serviços de Transporte ln teres~ 
tadual e lntermunicipal e de Comunica~ 
ção nas operações e prestações iriteresta~ 
duais. Dependendo de parecer da Cernis~ 
são de Assuntos Económicos. 

Solicito ao nobre SeriadO r T eotonlo Vllela 
Filho o parecer da Comissão de Assuntos Eco~ 
nômicos sobre o projeto: 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO 
(PSDB-AL. e ara emitir parecer) -Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, o Projeto de _Res_olução 
do Senado n~ 19, de 1989, em epígrafe, esta~ 
belece que a alíquota do Imposto sobre Opera~ 
ções Relativas à Circulação_ de Mercadorias 
e sobre Prestação de SerViÇOs-de Transporte 
Interestadual e lnterrnunicipal e de Comuni~ 
caçbo; nas operações e prestações interesta~ 
duais, será de 12% (doze por cento). Estabe~ 
Ieee, também, que nas operações e prestações 
realizadas nas regiões SUl e Sudeste, destina~ 
das às regiões Norte, Nordeste e Centro~Oeste 
e ao Estado do Espírito Santo, as alíquotas 
serão, em 1989, de 8% (oito por cento) e, 
a partir de 1990, de 7% (sete por cento). Final~ 
mente, fixa, ainda, o projeto de resolução a 
alíquota de 13% (treze por cento) nas opera~ 
ções de exportação para o exterior. 

De a'cordo com a justificação que o acom
panha, o "projeto em tela retrata dedsão unâ
nime dos secretários de Fazenda e Finanças 
dos estados, do Distrito Federar e dos territó
rios, o que demonstra, do ponto de vista eco~ 

n6niico e financeiro, a oportunídade e conve~ 
i1tência de sua aprovação. 
::;__- PQf_ outro lado, a fiXação das alíquotas do 
referido imposto nas hipóteses contempladas 
é atnbuição do Senado Federal, conforme dis
põe o artigo 155, parágrafo 2°, inciso IV, da 
Constituição Federal, que também respalda 
a tegitiinidade da UÍ:iciativa do processo Iegis~ 
Jativo. 

Entretanto; no que diz respeitO à vigêndél 
d<i-RescifUÇiio, prevista -n'o art 3~ , verifiCa-se 
a sua impropriedade, tendo em vista o prin
cípio de irretroatividade da legislação tribu-
tária. --

Assim, pelo exposto, somos pela aprovação 
do projeto, com a seguinte emenda ao seu 
art. 39: 

Emenda 

- Dê-se ao artigo ~ a s_eguinte iedação: 

"Art. 3o Esta resolução"-entra _em vi~ 
gor ern 1 ç de junho de 1989." 

:t: o parecer, Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
pareCei"- concluiu favoravelmente ao projeto, 
com a apresentação de emenda. 
- -Completada a instrução da matéria, pas~ 
sa~se à discussão do projetO e da emenda, 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
NãO havendo que~- peça a palavra, enc-erro 

a discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. -- -

Os Srs~ SenadOres que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a emenda. 

_ús Srs~-Senadoi'es que a aProvam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

---A matéria irá à ComrsSão DiretÕra, para a 
elaboração da redação final. 

OSR.PRESIDErfi"E(lramSaraiva)-So
bre a inesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lida pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É JÜ~ a seguinte 

PARECER N• 51, DE 1989 
Da Comissão Dlretora 

Redação fina! do Projeto de Resolução 
n•19, de 1989. 

A -Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projetei de Resolução n~ 19, de 1989, 
que estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à C"rrculàção de Merca
dorias e sobre Pr~staç_ãQ_ de Serviç~_de Trans
porte interestadual e Intermunicipal e de Co~ 
munit:açãõ, n"ã!f operações e prestações Inte
restaduais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de maio 
de 1989.-Senador Iram Saraiva, Presidente. 
Senador Anionlo Luiz .Map, Relator. Senador 
Lavoisier Mãia. Senador Áureo Me/lo. 

ANEXO AO PARECER N~ 51, DE 1989 

Redação final do Projefo a e -Resolução 
n• 19, de 1989: ·· 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 155, § 2°, inciso IV, d~ 
Constituição, e eu, Presidente do Senado 
Federal, promulgo· a-seguinte 

RESOLUçAO N' , DE 1989 

Estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à CirCul~ão de Mel-~ 
cadon"as e sobre Prestação de Serviços 
de_ Transporte Interestadual e lntetmunf~ 
clpal e de Comunicação, nas operações 
e prestações interestaduais. -

O Senado Federal resolve: 
Art. 1ç A alíquota do lmposto_sobre Ope

rações Relativas à Orculação de Mercadorias 
e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e [ntermunicipal e _de Comuni~ 
cação, _na~ operações e prestações interesta~ 
duais, será de doze por cento. 

Parágrafo únicci. Nas_ operações e presta~ 
ções realizadas n~s regfões SuJe Sudeste,_ des-
tinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro~ 
üe-ste e ao Estado do Espírito Santo, as alíquo~ 
tas serão: 

I-em 1989, oito por cento; 
D -a partir de 1990, sete por cento. 
Art. 2~ A alíquota do imposto de que trata 

o art. 1°, nas operações de exportação para 
o exterior, :;erá de trez_e por cento. 

Art. 39 Esta resolução _entra em vigor em 
J• de junho de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão a redação final {Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, enc-erro 
a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Sei1adáres qUe- a 8provain queiram 
perrnanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria irá à pntmulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa~se, agora, à votação do Requerimento 
n<:> 276, de 1989, lido no Expedierite, do Sr. 
Senador Francisco Rolemberg e outros Srs. 
Senadores, propondo que o tempo destinado 
aoS oradores _do Expedíente da sessão do dia 
7 de junho próximo seja dedicado a hOme
nagear o sesquicentenário de nasdmento e 

- Centenário de morte de Tobias Barreto. 

Em votação o requerimento, 
Qs SfS: Sena,dores cfue o aprOvam queiram 

permanecer sentados._ (Pausa) 
Aprovado. -
Será cumprida a deltl:'er~ção do Plenário~_ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So~ 
bre -a mesa, redações finais que serão lidas 
pelo Sr. 19 Secretário. 
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São lidas as seguintes 

PARECER N• 52, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do Se- _ 
nado n9 6, de 1989. 

A Comissão Diretor_a apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do S~nado fl~ 6. de. 
1989_, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre o exercício do direito .d~ 
voto dos_ cidadãos brasileiros residentes ou 
em trânsito no exterior rias eleições-para presi
dente da República, senadores, deputados fe
derais, governadores e ·deputados estaduais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de maio 
de 1 989. -Senador Iram $ãrã_iva, Pfe~{iiente_ 
-Senador Mendes Canãle. relator_~ senador 
Áureo Mello - Senador Lavoisier Maia 

ANEXO AO PARECER N• 52, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do_ Se
nado no 6, de 1989~ que dispõe sobre 
o exercfclo do direito de_ voto _dos cida~ 
dãos brasileiros residentes o!) em tr!Jnsito 
no exterior nas eleições pari) presidente 
da República, senadores, deputados fede
rais, governadores e deputados estaduais. 

O Congress_o Naciorial decreta: 
Art. 19 Os_ cidadãos brasileiros eleitores 

residentes ou em trânsito no exte(!Qr têm_ direi
to a votar nas eleições para presidente da Re· 
pública, senadores, deputados federais, gover
nadores e deputados estaduais. · 

Art 2o O Tdbunal superior Eleitoral edita
rá, noventa dias após a publicação desta lei, 
as normas a serem adotadas peras missões 
diplomáticas brasileiras com vistas à éfetiva
ção plena desse direito. 

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ _ _ _ _ 

Art. 41 Revogam-se as dispOsiÇões em 
contrário. 

PARECER N' 53, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de í!!i _do_ Se
nado n? 9, de 1989. 

A Comissão Diretóra apresenta a tedação 
final do Projeto de Lei do Senado no 9, de 
1989, de autoria do Senador _f'_rªnç_~co Ro
llemberg, que permite a aquisiÇão de imóvel 
através do Sistema ElnanCeiro dE: Habit_açãoL 
nas condições que especifica, e dá outras pro
vídências. 

Sa}e de Reuniões da Comissão, 17 de maio 
de 1989.-Senaâor-k_ÇJiiJ Saia7vã; Presidente, 
-Senador Mendes Canale, Relator - _ _S~na· 
dor A~ Mel/o,_ e Sena.® r LavoisJer Maia. 

ANEXO AO PAREc;E;R N• 53, DE 1989 

Redação final do Projeto de_ Lei dQ Se
nado nr> 9, de 1989, que permite a aqulsl
ção de imóvel através do Slst~ma Finan
ceiro de H®itaçao, nas condições que 
especifica, e dá outras providências. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art 1? O outorgado comprador obrigado 

'Or pacto adjeto de hipoteca, o promitente 

-comprador, o promitente cessionáriO e qual
quer outro adquirente de imóvel residencial 
através _do Sistema Financeiro -de habitação 
podem adquirir um imóvel não residencial, 
n_a__ mesma localidç._de, também financiado 
com re_cursos do Sistema FinanC~_i_rc;> de Habi-
tação. . 

§ 1 e Além do atendimento ao requisito da 
renda familiar e aos demais previstos nas nor
mas do Sistema Financeiro de Habitação, ob
servado o disposto nesta lei, a permissão con
tida neste artigo é condidOriaâa: 
I-à comprovação pelo adquirente de que 

não é titular de direito real sobre nenhum outro_ 
imóvel, residencial ou não re.sid_e_ncial, na mes
ma localidade, exceto o previsto no caput des
te artigo; _ 
II- à comprovação pelo adquirente de que 

ira utilizar o imóvel não_residencial para o de
senvolvimento de suas atividades profissio-
nai_s. _ __ _ _ _ _ 

§ 2~ -AO- adquireõte que preencha os re
quisitos mencionados neste artigo é assegu
rado o reajuste das prestações do financia
mento do imóvel _não residencial &egundo o 
Plano de Equivalência Salarial e a quitação 
integral do saldo devedor, quando atingir o 
término do pfazo contratual e uma vez pagas 
tOdaS as prestações, independentemente -do 
valor do mútuo.-- _ -_ - -

§ 39 Os confrãtos de aquisição de imóvel 
não residencial de que trata este artigo conte
rão cláusulas que proíba, sob pena de recisão 
e vencimento antecipado da dívida, a locação, 
a cessão ou o empréstimo do imóvel. 

Art 2~ O outorgado comprador obrigado 
por pacto adjeto de hipoteca, o promitente 
Comprador' o promitente cessionário e o ad
quirente,- por qualquer outro instrumento, de 
imóvel em uma localidade_. através do Sistema 
Financeiro de Habitação, podem adquirir imó
Vel em outra localidade, também financiado 
-com teCJJrSOS do Sistema Financeiro de Habi-
tação. _ _ 

Art. 3<> No novo financiamento da aquisi
ção de imóvel previsto nos arts. 1 o e 2~ desta 
lei será cobrado, pelo agente financeiro, um 

-iicticional à taxa de juros anual, em percentuais 
a serem definidos-rio-regulamento. 

Parágrafo único. Os recursos provenien
tes da cobrança do adiciona] de que trata este 
artigo serão geddos pela Caixa Econômlca 
Federal e aplicados no financiamento da aqui
sição da casa própria pelas classes de menor 
renda da população, devendo a Caixá Econó
mica Federal instituir um fundo de reserva 
especial com e_ssa finalidade. 
_ Art. · 4o O Poder ExecutiVo regulamentará 
esta lei no prazo de trinta dias. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
~~a .e._u,~!f5::ação. _ . . 

Art. 6~ Revogam-se as diSposições_ ém 
· contráriO. · 

PARECER N• 54, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

..__ Redação final do Projeto de Lei dO $e
__ na_'f9__'!? 10, tje 1989. 

A .. Comis.são- Qi.retora apr~senta a redação 
final do PrOjeto de Lei do ~nado n9 10, _de 

1989, de autoda _do Senado~ Sev:~ro Gofnes, 
que disciplina as relações jurídicas que men-
ciona. -

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de _ _rnaio 
de 1989.-Senador kam __ $qriava, Presidente 
......,. Senador .Mendes Canale, Relator - Sena
dor Aureo Melo - Senador Lavoisier Maia_, 

ANEXO AO PARECER N• 54, DE 1989 

Redação final do PI:ojeto de .Lei do Se
nado n9 10, de 1989,_ _que disciplina as 
relações jurfdícãs que inendona. 

O Congresso Nacional decreta: 
·Art. 1? São convalidadas as relações jwi

dicas decorrentes dos atas administrativos 
que digam respeito à gestão orçamentária e 
financeira pública, praticados durante o perido 
no -qual teve eficáda a Medida Provisória n-;o 
29, de 15 de janeiro de 1989, e em r~o 
de1a, ficando declarada a invalidade de todas 
as demais. 

Art. 2~ - Esta lei entra em 'ligar na data d~ 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivã:} -As 
redações finais que acabam de ser lidas vão 
'ª publicação. 

OS R. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

_É lido e aprova_do o seguinte 

-REQUERIMENTO N" 279, DE 1989 

Nos termos do art. 356 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, _da redação final 
do Projeto de Lei do Senado n-;o 6, de l 989. 

Saia das Sessões, 17 de mai"o de 1989. -
Senador Jutahy MaiJalhães. 

O SR. PRESIDEriTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia- · 
ção da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo ·quem peça a palavra, encerro 

a discussãO. 

Er:n votação a_ redação final. 
Os Sis. Senadores que a aprovani. queiram 

permanecer se_ntados. (Pausa} 
Aprovada. _ 

Aprovadã a redaçãO final. 
. O _projeto vai à Câmara aos Deputados~ 

OS R. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So-
bre a mesa, requerimento que será _lido pelO 
Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 280, DE 1989 

Nos termos da" art.356 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Lei do Sena_do n.~ 9, de 1.98?1. 

Sala das Sessões, 17 de maio d_eJQ~. ~
Senador Jutahy MwaJhães. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia
ção da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vaLà_ Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI"ffE (Iram Sai'aiva) -So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. I~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 281, DE 1989 

No_s termos do art. 356_ do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de-publicação, para ime
diata discussão e votação, da reda_ção final 
do Projeto de Lei do Senado n'? 1 O, de 1989. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1989~ .
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, passa~se à aprecia~ 
ção da redaç:ão final 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores-que- a aprovam queiram 

pennane<:er sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O proj<::to vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa~se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador A1ba
noFranco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB -SE; 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi~.
dente, Srs. Senadores, peço-vos a atenção pa
ra esta declaração que venho fazer como im
perativo das minhas responsabilidades de lide
rança civil, pela minha condição de Presidente 
da Confederação Nacional da lnd\istria, e np 
exercido do mandato de Senador da Repú
blica e de homem de partido. 

Não sou e nunca fui um derrotista, mas 
também não me disponho a assumir otimis~ 
mos irrealistas. Por isso, posso alertar a Nação 
para a gravidade da crise que atravessamos 
com a serenidade dos que não a dotam o pâni
co como solução, nem o medo como conse
lheiro. 

Prefiro, como sempre demonstrei, a cora
gem de buscar saídas objetivas, conseqüentes 
e harmoniosas com as aspiraçóeS- políticas 
da Nação. Não freqüento utopias, não alimen
to ilusões. Pelo contrário. 

Antes de mais nada, trabalho com fatos, 
projeções construídas_ racionalmente e com 
os dados da história. 

Neste momento, quando· o Congresso Na~ 
dona! se prepara para assumir a responsa
bilidade de regulamentar os dispositivos cons
titudona_is sobr~ _ _d_ireito de greve, considero 
oportuno este apelo. Peço a moderação. Peço 

a ampla audiência das forças protagonistas 
do que seria o grande embate social, como 
deseja o anacronismo revolucionário de uns 
poucos, se as lideranças representativas des
Sas forças não dispusessem de um forum pró

-prlo, cordial e civilizado. É esse forum, no lUgar 
~de um front beligerante.; é justamente desig
nado como plenário de negociação de um 
"pacto'',_ _ 

- Srs. Senadores, esta é a hora de reê!.tivação 
_ dO- Pãcto SociaL - - _ 

Como responsável pela defesa das juStas 
e irrecusáveis condições míním-as-dos se tores 
empresariais da indústria brasileira para o es
.,tabeleCirilento--de um quadro político-ecoriô
mico estável, sinto-me no dever de apelar pela 

- reoonvo""Eação urgente e imediata das discus
sões do Pacto Social, interrompidas equivoca
mente pela edição doYlano Verão. 

Revivamos o Pacto! Negociemos! . 
É melhor do que continuannos o triste re

gistro que a cada dia se avoluma mais, de 
lamentáveis episódios, de estatísticas desesti

~ mulantes e de previsões sombrias. 
Já tivemos mais de mil paralisações só em 

1989. Perdemos quas!! 100 milhões de jorna
das de trabalho em menos de 6 meses-:----

O que signifiCa isso7Qil'! rriilhões de jorna
das de trabalho constituem um enorme pre
juízo para todos nós. Afinal, se a- situãção é 
difícil trabalhando, ela será um doente d~sen

-ganado se parannos de trabalhar. 
Cem milhões de jornadas de trabalho é urna 

grave perda. Nossa população economica
mente ativa do setor formal é de aproxima
damente 28 milhões de pessoas. Portanto, a 
grosso modo, cem milhões de jornadas de 
trabalho significa parar o País.por quase quatro 

-dias, o que implica uma perda de aproxima
damente_ quatrO bilhões de dólares -o equi

. V~le_l!_te a nossa c conta ---ae Petr6reo em "um ahO! 

É isso que tivemos nestes primeiros cinco 
ineses deo 1989. O Pais e$tá parando. E não 
podemos -continuar dessa forma, não pode

_mqs ter um segundo semestre que repita o 
prlmetro. Seria um -desastre total. 

O pior é que, além dessa explosão de gre~ 
ves, elas vêm se tornando injustificãdãmente 

. violentas.- Sabotagens, bomba_s, invasões, 
agressões- tudo isso c:ontraria a índole brasi
leira que sempre foi do resp_eito e do acordo. 

Não podembs permitir que nossa sociedade 
venha a ser assolada pelo vandafismo. Sérgio 
Buarque de Holanda, no seu livro clássico 
"Raíz.es do Brasil", nos ensinava que a contri
.buição do _!3rasil parã a civiliZação oc:idental 
é a cordialidade. 9 brasileiro é, por e)(celência, 
um homem coidial. - -

E, de fato, aSsim somos. Os gestos de hosti
lidade e depredação- são estranhos_ à noss~ 
cultura. E:les não faze;m parte de nosso modo 
de ser e de sentir. · 

Nada justifica o varldalismo no Brasil~ Por 
is59, é imprescindível que a nova legislãÇão 
venha a estabelecer claramente os limites da 
greve. Nossa Constituição assegura aos traba
lhadores e seus sindicatos o- direito de não 

_ frabalhar mas garante, na mesma medidá, o 
direito aos que desejam trabalhar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ o jogo- de
mocrâtico é um jogo de convencimento e não 
de força. Quando a força entra por uma porta, 
a democracia sai pela outra, Compete às lide
ranças sindicais a luta pel_os direitos dos traba
lhadores, pelas conquistas sociais, por melho
res sa]ários, e recorrer· à greve quando seus 
direitos estiverem ameaçados. Jamais, porém, 
iriipedir o trabalho pela violência. Menor sen~ 
tido ainda têm as tentativas de invadir e ocupar 
as .. empresas ou depredar seus equipamentos. 
Os direitos à propriedade e livre uso do pabi
rnônio são ígualmeirte garantidos pela mesma 
Constituiç~o que garante o direito de greve. 

A definição de abusos é mat~ria fundamen
tal em qualquer lei de greve. As democracias 
se constroem na ordem e não na desordem. 
As dificuldades económicas por que passàm 
os trabalhadores brasileiros serão ainda inais 
graves se viermos a destruir as máquinas das 
empresas e. sobretudo, a confiança. reciproca 
que deve pairar entre empregados _e_ empre
gadores. 

O -Sr.- Mauro Benevides -Permite-me 
V. -Ex" l:'m ":Parte? --

0 SR. ALBANO FRAr!CO - Ouço o 
aparte do nobre Senador Mauro BE:1nevfdes. 

- O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Sena~ 
qor Albano Franco, y. Ex• ocuPa~ na tarde de· 
hoje, a tribuna do Semiâó Fede.ra1 i;:om a sua 
responsabüidade de Senador da República e 
de Presidente de uma das mais prestigiosas 
entidades do empresariado, entidade sindical 
de grau superior, no c:-aso a Cohfederação'Na~ _ 
dona] da lndústrfa. Ao abprdar a crise econô
mico-financeira vivfda pelo País, na manhã de 
hoje, com as mesmas preocupações-de V. 
Ex", a Comissão Ex.ecutiva_N_acional do PMDB 
discutia com os nossos candidatos Ulysses 
O!J,imarães e Waldir Pires e$Sél temática que 
V. ~.naturalmente, aprecia também sob ou
tros enfoques. Entendíamos levar, com pro
postas concretas, positivas, o pensamento -da 
Executiva Nacional, ali representada por sena
dores, por deputados, por companheiros de 
militância nos quadros partidários, entendia~ 
rriOs levar aos nossos dois candiçlato_s a nossa 
manifestação e com- eles partilhar a npssa 
apreensão di~mte do agravamento do qUadro 
económico-financeiro vivido pelo País. Ocu
pando, neste instante, a tribuna do Senado 
Federal, faz V. EX' uma nova convocação, um 
novo charriado, uma conclamação às f9rças 
viva_s da nacioné!liQade: os empresários- ca
tegoria (Jue V. ~ lidera em todo o Pãís; os 
trabalhadores, a classe política, enfim, a pró~ 
pria sociedaae, que deve, neste instante, atra
_vés das suas forças Vivas, dos seus segmentos 
mais ponderáy~is, Caminhar junta, para que 
ultrapassemos essa c:-rise que se agudiza a c~~ 
da momento e que tem sido embaraçosa, e 
possamos garantir O desenvolvimento naclo
iial. As minhas congrálulações a v. Ex' e que 
as suas palavras, ressoando neste plenário, 
cheguem a toda a opinião pública brasileira 
e haja um esforço conJunto, para que consiga
mos superar essa grande crise, essa adversi
dade com que se defronta o _País. 
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O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Se
nador Mauro- Benevides, o aparte de V. Ex.' 
além de valorizar o nosso pronunciamento, 
nos serve de estímulo, prindpalinente pelas 
pa1avras incentivadoras e estimuladoras para 
continuarmos defendendo esse entendimento 
nacional. Foi-me gratificante ouvir de V. Ex" 
a proposta discutida hoje na Executiva Nacio
nal do nosso partido, preocupado com a crise 
em que vive o País. Continuamos -a ieconhecer 
que somente através do diálogo,--do entendi
mento entre empresários, trabalhadores, polí
ticos, presidenciáveis e Govelno, é que pode
remos firmar esse pacto de_ transição, a ponte 
da transição até 15 de novembro. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me 
V. Ex" um aparte, nobre Senador Albano Fran
co? 

o sR. ALBANo FRANcó --com muito 
prazer, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex•, como 
bem acentuou o nobre Senador Mauro B_ene
vides, é um misto de político e de empresário 
que tem uma participação pemianente e altiva 
nos acontedmentos_ nacionais dos últimos 
anos, notadamente_'naqueles relacionados 
com os nossos problemas econômicos e sõ
dais, representando, com muita competência 
os empresários brasileiros que militam no se
ter da indústria. O discurso de V. Ex? retoma 
um tema que, como sabe o eminente S_ena
dor, tem sido uma permanente pre-ocupação 
deste seu Colega de repres_entação parlamen
tar do PMDB. Há pouco tempo, no desem
penho da alta função de Presidente do -Sena
do, em várias _oportunidades, através de pro
nunciamentos e de artigos, preguei o entendi
mento nacional como única saída para a gra
víssima crise _econômico-financelra que aí es
tá, a qual, como disse, há poucos dias, desta 
tribuna, nobr~ Senador Albano Franco, talvez 
não tenha precedentes na nossa História. Esse 
entendimento nacional pode perfeitamente 
ser denominado_ de pacto social. É p_ena que 
a última tentativa não tenha dado c~rto. Crefo 
que isso ocorreu justamente porque_ e1a não 
partiu da iniciativa dos partidos políticos, por
que somente com esta sustentação, acredito, 
podem dar certo as conversações sobre a ce
lebração de um pacto social autêntico entre 
os trabalhadores, os empresários e_o Governo. 
O que é importante e urgente é que_ a idéia 
dess_e pacto seja retomada, para chegarmos 
a um programa mínimo de emergência que 
possa evitar que se deteriore ainda mais a 
situação econômica, com graves reflexos no 
campo social e no campo político~ 

Sabe perfeitamente V. ~que, se voltarmos 
à ameaça da hiperinflação que tivemos em 
janeiro, dificilmente deixaremos de pôr em ris
co o próprio projeto democrático, há tanto 
custo elaborado pela Assembléia Nacional 
Constituinte. Estamos nwn ano eleitoral, com 
um pleito previsto para a escolha do futuro 
Presidente da República. J:: mais um motivo 
para que nós todos, polí'ticos, nos demos as 
mãos, independente de partido e de ideologia, 
pensando alto no Brasil, com patriotismo e 

espírito público, para irmos ao encontro do 
que V. __E}(~ deferide o entendimento nacional, 
o pàcto social, que é urgente, muito urgente, 
para que asseguremo_s a estabilidade de nos
sas instituições livres. 

Meus parabéns a V. Ext pela sua atuação 
e pelas suas palavras, 

O SR. ALBAI'IO FRANCO - Nobre Se· 
nadar Humberto Lucena o aparte de V, Ex" 
veio engrandecer o nosso pronuncimento na 
tarde de hoje. Por um dever de justiça desejo, 
mais uma-vez,-nesta Casa, relembrar que V. 
Ex!', -no ano passadO, ao presidir a abertura 
dos trabalhos legis:lativos no Congresso Na
cional, já havia naquela época, feito este apelo, 
para a necessidade do entendimento entre os 
segmentos sociais, entre a classe política e 
o_ Governo.- para, efetivamente, chegarmos ao 
final da nossa transição democrática. 

Aproveito o ensejo para dizer a V. Ex•, Sena
dor Humberto Lucena, e aos nobres Srs. Sena
dores, que já na próxima segunda-feira, no 
Rio de Janeiro, teremos uma ampla reunião, 
não só com a partiçipação dos empresários, 

- como do próprio Presidente do Congresso Na
cional, de diversos líderes dos partidos políti
cos com asseJ)tO no Congresso Nadonal e 
com -ãs importantes lideranças sindicais .dos 
trabalhadores brasileiros, para darmos se
qüência_ ao que estamos pregando na tarde 
de hoje, nesta tribuna. 

O Sr. Carlos Alberto -Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ALBAI'IO FRANCO - Com pra· 
zer, nobre Senador Carlos Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto - Nobre Senador 
Albano Franco, V. Ex• realmente defende, na 
tarde de hoje, no senado da República, tese 
das mais importantes. Para que tenhamos 
condições de elaborar um pacto social, um 
entendimento de todos os segmentos da so
ciedade, ~sse pacto tem que passar pelo Con
gresso Nacional, tem que nascer no Congres
so: o enleiidimento tem que ser feito com 
os políticos que aqui representam os diversos 
segmentos da sociedade. Digo mais, _o_ mo
mento· é QfãYíSSfliio e devemos, acima de tu
do, buscar uma trégua, até mesmo na campa
nha político-eleitoral que estamos enfrentando 
entre os diversos candidatos, Não poderemos 
efeti_v_af -~um pacto soda] sem a complemen
tação da nossa Constituição_ Tudo isso que 
está acontecendo, toda essa confusão, é por
que estamos sem as leis ordinárias e sem as 
nossas leis complementares. Na_ hora em que 
o COngresso decidir félzer Um Pacto para que, 
em 60 dias, todos possamos elaborar as leis 
complementares e ordinárias, para que, assim, 
a nossa Con~titu_içã_o possa ter peso, teremos, 
então condições para o grande entendimento, 
porque o que está existindo hoje é exatamente 
o desrespeito a tudo. E não será lá fora que 
vamos promover esse pacto-. Peço a V. Ex~. 
Senador dos mais brilhantes nesta Casa e que 
representa um segmento-tão forte, busque tra
zer para o Congresso Nacional o pacto social. 
O pacto social tem que ser, acima de tudo, 
o pa-cto político. Parabenizo V. Ex~ 

O SR. ALBANO FRANCO- Muito agra· 
deço, nobre Senador Carlos Alberto, o aparte. 
Entendo a preocupação de V. Ex~ ao afirmar 
a necessidade de o ConQresso Naciõnaf âpro
var as leis regulamentares do_ texto constitu
cional. Por isso que V. Ex~ haverá de ouvir, 
no final deste pronunciamento, a importância 
que damos para que esse entendimento na
c:ional frutifique, a importância decisiva hoje, 
dos legisladores e dos parlamentares nesse 
entendimento. 

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Albano Franco? 

O SR. ALBANO FRANCO - Com pra· 
zer, ouço V. E?<~ 

O-Sr. José Fogaça- O tema abordãdo 
por V. EX> é dos mais palpitantes, dos_ mais 
Vivos e mats polémicos dos dias que correm 
no BrasU: a questão da crise económica e das 
suas graves conseqUências sociais. A COnsti
tuição que promulgamos no dia 5 de outubro 
de 1 98Rcria, neste País, uma margem de liber
dade das entidades, dos Partidos, dos agentes 
sociats e econômicos:, como nunca houve na 
história republicana. Mas essa liberdade está 
intrinsecamente associada a uma correspon
dente responsabilidade. Em outras palavras, 
henhum dos agentes sociais_ que exercem os 
direitos e as liberdades garantidas pela Consti
tuição deixará de s_er responsabilizado pelas 
conseqüências da sua prática. Reporto-me, 
neste ponto, a·o tema que vem sendo abor
dado por V, Ex. Nós garantimos na c_onsti
tuição o exercício do direito de greve em ter
mos quase ilimitados. Os trabalhadores, os 
sindicatos,_ têm o direito de decidir quando 
exercem esse direito,- quando decidem pela 
greve, e deddem também o que irão defender 
através da greve, ou seja, qual é o objeto de 
interesse social que motiva, que sustenta o 
exercício da greve. Ora, isto cria realmente 
uma área, um âmbito quase que ilimitado no 
exerclcfo desse direito. 
· No entanto, nobre Senador Albano Franco, 
não está escrito na ConstJluição que o exer
cício de direito de greve deve_ ~r exercido 
com responsabilidade, com maturidade e 
com seriedade pelas lideranças sindicais, sob 
pena de serem gravemente punidas pela pró
pria crise económica e pela própria resposta 
social isso não está escrito na Constituição. 
Não se pode escrever na Constituição que os 
cidadãos deverão exercer os seus direitos com 
muita seriedade, com muita consciência e 
com muita responsabilidade. Infelizmente, is
so não _Se pode escrever em uma Constituição, 
mas a liberdade, mesmo ilimitada, exige res
ponsabilídade e alguém acaba pagando pelo 
exercício dessa liberdade, basta ver que_ a onda 
grevista, quer dizer, esse grevismo que tomou 
conta do País nos últimos dias feriu grave
mente a imagem, por exemplo, de uma entida
de como a cur. que vem sendo responsa~ 
bilizada pela onda de grevismo, pela violência, 
por algumas bombas e até pelas conseqüên
cias multilaterais _desses acontecimentos. co
mo, por exemplo, a reação da extrema-direita. 
Note_ V. Ex• que o Partido que é vinculado 
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à CUT - o PT, deSpencou fragorosatnente - . rios e trabalhadores, liderança$ empresariais 
nas pesquisas. O que quero dizer é que, embo- e lideranças dos traba1hadores nos sindicatos 
ra não esteja escrito na Constituição, há uma têm que saber que, neste momento, está em 
lei social natural irreversível e inevitável que suas máos a condução do processo demo-
pune a irresponsabilidade, e o candidato do crático até às eleições de _15 de novembro, 
PT e da Car está pagando, de uma forn)a _ so_b pena de um colapso, cuja responsabi
justa ou injusta, solidamente essa questão. )idade, cujo preço acabará recaindo sobre to
Portanto, mesmo que não constem na Consti-" dos nós. 
tuição, as responsabilidades sociais são defini-
das, são claramente distribuídas. A par disso, O SR. AlBANO FRANCO - Nobre Se-
estamos vivendo uma situação dramática para nador José Fogaça, palavras de V. Ex• enobre-
os trabalhadores e para os sindicatos. Quando cerrt este pronunciamento. Sinto-me à vonta-
se implantou o Plano Cruzado, implantou-se de para responder ao aparte de V. Ex" Inicial-
o gatilho salarial, que assegurava um meca- mente, devo dizer que fomos daqueles que 
nismo de saída para o descongelamento; acompanharam a sua competência e o seu 
quando se implantou o Plano Bresser, tam- brilhantismo _como Relator-Adjunto da nova 
bém-com ele se implantou a chamada URP -CQnstituição. V. EX' acertou quando deu o en-
(Unidade de Referência de Preços), que garan- foque_ da necessidade da responsabilidade das 
tia mecanismos de reposição salarial no mo- lideranças sindicais dos trabalhadores e dos 
menta em que se desse o rompimento do empresários, principalmente quando ainda 
congelamento de preços. Pois agora, implan- fa]tam as regulamentações necessárias para 
tando o Plano Verão, não há nenhuma regra, o que reza e preceitua- a Constituição. Tam-
nenhum mecanismo de safda que assegure bém, nobre Senador José Fogaça, gjnto-me 
aos trabalhadores uma proteção aos seus sa- muito à vontade em dizer a V. EX', quando 
lários, e o ~ongelamento já está rompido, o aborda o aspecto salarial, que fomos nós, já 
descon-g-elamento de preços está em proces- Presidente da Confederação Nacional da Jn-
so, é wna realidade brutal que aí está e se d_Ystria, a primeira entidade empresarial no 
não houver uma mínima regra salarial que Brasil a defender c.om ênfase, com intensi-
proteja os salários, o poder de compra, o poder dade, o reajuste_ semestral inicialmente~ de-
aquisitivo da classe trabalhadora, vamos pre- pois, o gatilho salarial; a seguir, a manutenção 
senciar neste País um process_o_ selvagem co- da URP, como também folatravés.da Confede_-_ 
mo nunca se registrou, no Sentido de transfe- ração Nacio~al da Indústria que, mesmo·pre-
rência de renda do trabalho para o capital. cariamente, Conseguimos, nos meses de no· 
V . .Bel' é um homem sério, honesto, de boa-fé vembro e dezembro do ano passado, realizar 
e. sabe que o que estou dizendo é a mais aquele pacto com ·a participação de trabalha· 
pura expressão da verdade. Exige-se das lide- dores e Governo. Nobre Senador José Fogaça 
ranças sindicais e das lideranças dos empre- e ilustres Colegas Senadores, o setor industrial 
sários., neste momento, um gesto de respon- brasileiro, na sua quase unanimidade, cum-
sabilidade, o gesto pelo pacto social e pelo priu os percentuais pactuados naquelas reu-
pacto económico. Não concordo com o que -niões, em termos de reajustes de preços, em 
disse o Senador Carlos· Alberto. Não é só o _nQYembro e_ em dezembro. 
Congresso Nacional, mas também os sindica- l~so monstra e _demonstra a responsabili-
tos, os empresários e os trabãihadores que dade social, hoje, do_ empresariado brasileiro, 
têm de assumir a responsabilidade. Vejamos principalmente do setor industrial. É claro que 
o que ocorreu no México. Lá foi firmado, um temos exceções, temos exce"pdonalidades, 
pacto através dos partidos políticos, do Cqry- mas_ a hora presente é tão difícil, é tão séria 
gresso e do Governo, mas Coin a adeSão séria, que- temos que dar a nossa compreensão, a 
madura e responsável dos sindfcatos. O mes- nõssa- _Conti:ibuição, através desse entendi· 
mo ocorreu em Israel. O pacto económico menfu. t por isso que temos cobrado do Mi
em Israel teve o apoio dos sindicatos dos_ tra- nistro Mal1sot:t da Nóbrega a constituição das 
balhadores. A Espanha, com o Pacto de Mon- câmaras setoriais, a melhor maneira, a melhor 
doa, reproduziu esta mesma realidade: parti- forma de, com a participação do Governo e 
dos políticos, governo, empresários e __ sindi- dos trabalhadores, ajustarmos, flexibilizarmos 
catas de trabalhadores assumiram a respon- os preços, ·compatibilizando isso também com 
sabilidade por uma sarda da crise. Estranho os salários. 
quando o representante dos empresários e Esta, a nossa visão, e esta, a nossa respon-
o representante dos trabalhadores se recusam sabilidade. 
a sentar em tomo da mesa e continuar discu- Agradeço "'V. Ex'!, nobre Senador José Fo-
tindo. Não querem uma solução negociada gaça, o aparte. 
ou pactuada, preferindo jogar sobre as_ costas Sr. Presidente_, Srs. Senadores, o momento 
do8oder Público a intervenção aOtoritária na requer moderação. Se a. população brasileira 
qaestão dos salários e na questão dos preços. confta pouco nas instituições básicas da socte
A nova Constituição não dá mais instrumentos dade, e_la não pode se desencantar também 
autoritários a quem quer que seja, mesmo ___ -ço_!ii-seu próprio trabalho. É nele_ que os traba~ 
que seja o Presidente da República, para esta- lhadores e empresários encontram seu sus
belecer, através de um "canetaço",' uma deci- tento, Suas_ oportunidades de crescimento e 
são dessa ordem. Portanto, a condamação as possibilidad~ de ascensão social. 
que faz V. ~ à paz social e à ordem pública Esse clima de âes_c~nfiança generalizado 
tem que ser acompanhada também de uma precisa ser urgentemente CQIT~batido. As ne
conclamaçâo à responsabilidade. Empresá- cessidades básicas_ dos trabalhadores devem 

ser atendidas,_espedalmente a _garantia de s_eu 
empr,ego e do poder de compra de seu salário. 

Não é possível acei~rmos a volta da esca
lada inflacionária, o descontrole do déficit pú· 
blico, o desabastecimento e o ágio. Pois, do 
contrário, não há como inibir a disseminação 
da hostilidade entre nossos irmãos brasileiros. 
Casa onde não tem pão, todos Qdtam e nin
guém tem razão... _ --- -- ----

É hora de nos_ sentarmos à mesa outra vez 
e reorgani~rrnos a economra brasileira. Nã_o 
podemos considerar morta a idéia de pacto 
social só porque as discussões se interrom~ 
peram com á edição do Plano Verão. Mas nós, 
os· seus protagonistas, continuamos em cena, 
com as mesmas responsabilidades e na busca 
desesperada dos instrumentos para concre
tizá-las. Os produtores querem produzir. O.s 
trabalhadores querem trabalhar. Ambos dese
jam remuneração justa pelo seu esforço. Co
mo Presidente da Confederação Nacional da 
fndóstria fui um dos primeiros_ a defender a 
necessidade do pacto so_ciaJ, nos idos de 84. 
Não me arrependo. Cofltinuo __ acreâitando fir
memente nessa forma democrática de atacar 
nossos problemas, 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito 
prazer ouço V . .Bel' nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O Sr. N:ey ~Õhâ~- _Nobre S~n~dor 
Albano Franco, V. Ex", que sempre traz a esta 
Casa temas de importância naciona"!; hoje 
aborda, da tribuna do Senado, um assunto 
que toca todo o povo brasileiro. De um lado, 
o empresariado nacional; de outro, os traba
lhadores. Com a responsabilidade do cargo_ 
que representa nesta Casa -Senador da Re
pública e Presidente da Confederã.Ção Nacio
nal da lnd.ústría -. V. EX' é um elo de ligação 
entre o capital e o trabalho. No meu entender, 
esta crise pela qual estamos passando, hoje, 
neste País, vem de muito tempo. Começa no 
regime militar, quando forq:m criadas milhares 
de estatais sem necessidade, qUe _concorrém 
com a iniciativa prívada e dão cargos a milha
res de pessoas sem necessidade. A nossa de
mocracia tem de ser forte. Muita gente tenta 
sabotar este regime, mas até hoje ninguém 
encontrpu_ um regime melhor do que a démo
crada. Senador, temos de ver a luta do opera
riado, mas prindpalmente a da classe empre
sarial. Sabemos que neste País estão quebra
das a pequena e a média empresa, !lão por 
culpa do empresariado; é por culpa dos Gover
nos passados e por não termos soluções he
róicas, soluções essa!>, muitas vezes, que tería
mos que ter, partidas do Congr~so, muitas 
vezes até antipopulares, mas, no futuro, serão 
benéficas ào povo brasileiro. Precisamos, pri
meiro _que tudo, regulamentar esta Constitui
ção; faz 6 meses que [oi aprovada e está ape
nas cotn 25% dos artigoS aprovados, 75% 
não existem. Um __ dos motivos das medidas 
provisórias do GóVerná é êülpa iiossa, do Con
gresso. Senador Albano Franco, temos .certeza 
de que o povo brasileiro não aceita o radica-
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lismo, nem da esquerda, nem da direita, por
que, no fim, os dois se encontr_am ... porquanto 
não querem a democracia, não querem a li· 
herdade. Como disse rnuitQ bem o Senador 
José Fogaça, a resposta será dada nas urnas 
a 15 de novembro, pois não serão aceitos 
candidatos que não estejam 100% com a de
mocracia. Precisamos neste Pafs ter soluçõe_~ 
para essas leis; precisamos aprovar, aqui, me
didas heróicas, que, às vezes, o povo brasileiro 
não entende na hora, mas o Congresso tem 
responsabilidade muito grande, porque ao 
Parlamento foram deyolvidos os poderes to-
mados pelos militares, e hoje, a responsabi
lidade nossa é muito grande. A nós nos cabe, 
irmanados com o operariado, irmanados com 
os empresários, resolver _e$:e problema. Te
mos exemplos na América do Sul. Agora mes
mo estamos vendo a atitude tomada pelo Pre
sidente Salinas, do México, cuja política de 
reforma está mudando a fisionomia daquele 
país. Ele aboliu ontem uma série de restrições 
aos investimentos estrangeiros, baixou uma 
lei para participação dos capitais externos na 
economia. Ternos hoje o art, 172 d.a Consti
tuição. Da maneira como está, não vem ne
nhuma indústria para este País, só vem indús-
tria poluidora, indústria suja. Estive effi Formo
sa, conversei, durante quase 20 dias, com os 
empresários. Formosa tem 36 mil quilômetros 
quadrados, metade do Estado de Pernambu
co, é o segundo país em divisas do Mundo 
- o primeiro é a Alemanha, o segundo o 
Japão, com 86 bilhões de dólares e tem 130 
milhões de habitantes. O terceiro é Formosa, 
com 81 bilhões de d6lar:es e 20 milhões de 
habitantes. E eles foram taxativos conoSco. 
Da maneira como _estamos, esse art. 172 é 
a mesma coisa que botar a_qui hum bilhão 
de dólares e no outro dl_é,'!. querer tirar, e só 
saem 700 niilhões. Então, não vem indústria 
para cá. Terrtos que fazer como o México, 
reformar certos artigos, para vir para o Brasil 
co; irmanarmo-nos com o pequenO e médio 
empresário, para fortificar a nossa indústria, 
a nossa economia. Temos·a Itália, hoje a quin
ta potênda industrial do Mundo. Saiu_ da guer
ra acabada, nas cinzas, e hoje sãó a pequena 
e a média irmanadas com a grande empresa, 
fazendo aquela força É o que precisamos nes
te País. Temos que seguir o exemplo do Méxi
co, ·com medidas heróicas, para salvar o povo 
brasileiro e a nossa democracia. Parabéns a 
V. Ex" por tratar de assunto de importância 
fundamental para este País. 

O SR. AlBANO FRANCO- Nobre Se· 
nadar Ney Maranhão, foi gratificante o aparte 
de V. Ex'. V. Ex', um homem de trabalho, um 
homem que vive para o trabalho, sabe das 
dificuldades_ por que atravessam, hoje, as pe
quenas e médias empresas brasileiras, que 
são o sustentáculo da democracia. Seu aparte 
serve de incentivo r;: es_tímulo para este pro
nundamento. O Brasil não pode sJtuar~se na 
contramão da História, porque o Mundo todo, 
o Universo todo hoje privatiza e liberaliza a 
sua economia. Temos que marchar para essa 
liberação, para essa liberalização da nossa 
economia. 

O Sr. Meha Alho - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito 
prazer, nobre Senador Meir~_Filhp. 

O Sr. Melra FUho -Ilustre Senador Alba
no Franco, e ilustre sob vários motivos, tenho 
acompanhado o trabalho de V. Ex" nesta Casa 
V. Ex" tem sido para mim, com a sua postura, 
com··a·-sua elegância, um professor - talvez 
V. EX nem saiba, mas o é - V. Ex• sentiu 
o a_nselo que há realmente no Senado Federal 
com relação ao momento que a Nação atra
vessa. Disse muito bem V. Ex• ainda há pouco, 
se a situação_ é c;lifícil se trabalhando, imagine 
sem se fazer. Ilustre Senador Albano Franco, 
muito pior que a crise econômica - e faço 
votos de que nunca. seja, mas, infelizmente 
esta é umã ·verdade incontestável será a crise 
institucional. A greve é um direito absoluto 
do trabalhador, um direito indíscutrvel, mas 
ela não pOde, de maneira alguma:-ser VeíCulo 
de conturbação da ordem, ser veículo de terro
rismo, ser veículo de insubordinaÇão, ser veí
culo de pré-estado revolucionário. V. Ex!', hoje, 
faz realmente um chamamento, não ao Cón
gresso Nacional, mas à Nação brasileira. Aliás, 
a ·voz de V. Ex" hoje, nesta Casa, ecoa Como 
um apelo, um chamado urgente, depressa, 
já, para que o Congresso Naçional regulamen
te o direito de greve. Não existe direito sem 
regulamento, não existe direito sem deveres. 
A nossa constituição estabelece que todos são 
igUais perante a lei, mas não nos podemos 
esquecer âe que todos nós somos respon

. $áveis perante a lei. V. Ex" está de parabéns 
e merece ser abraçado não apenas pelos Con
gressistas, COmo por esta cidade e por todo 
o País. Parabéns, nobre Senado·r. 

O SR. AlBANO FRANCO- Nobre Se· 
nadar Meira. Filho, agradeço a V. Ex!' pelas 
palavras generosas e amigas. Re_conheço que 
toda lei precisa ser re_gulam~ntada. Tenho 
ciência de que hoje mesmo, à tarde, a Comls
são_Mista do Congresso Nacional deverá estar 
aprovando o substitutivo dç Senador Ronan 
Tito, acerca do direito de greve, da limitação, 
do abuso, sob todo_s os sentidos, inclusive dos 
serviços es_senciais. 

Reahnente, além de convocaç_ão _dos_ políti
cos, dos parlamentares. .:____ e V. Ex" entendeu 
-nosso pronunciamento é uma convocação, 
é um chamamento à Nação_Brasileira. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex" 
um aparte? 

OSR. AlBANO FRANCO -Com muito 
prazer, nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador 
Albano Fran·co, é V. EX' um empresário com 
visão nacional e um Sen5idor preocupado com 
os problemas que afligem a Nação brasileira. 
V. EX' ·começou o discurso dizendo da gravi
dade da crise, mas que essa crise não põde 
levar ao pânico. Mais do que eu, sabe V. Ex" 
que é importante a1terarrnos profundamente 
a ordem económica brasileira, urna ordem in
j~ta, onde há u_ma distnPuição de renda iní
qua, em que a contribuição do trabalhador, 

em relação ao Produto Interno Bruto, é da 
ordem de 35%, quando nos países mais deM 
senvolvidos chega a 70%. Essa participação 
de 35% do Produto Interno Bruto hoje beira 
à casa de 300 bilhões de dólares, o resto é 
a participação do capital. Por@nto. é preciso 
inverter es~e processo. V. Ext, com a sua visão 
social, com o seu conhecimento do que se 
passa neste País, sabe que não" adianta apenas 
falarmos em pacto - embora ele seja impor
tante_ - se não alterarmos as desigualdade 
soçiais que aqui estão_- um Brasil cheiO_ de 
contrastes, uin Brasil que ainda tem 30 mi
lHões de analfabetos. é: por isso, Sr. S~na.dor. 
Albano Franco, que ouso interromper o seu 
diScUrsei Conhec_edor que SOL] das preocu
p~ções <iue V. Ex" tem com os trabalhadores 
brasileiros. Com a sua autoridade, recordo-me 
aqui, no plenário do S~nado, corribateu e 
combate a ciranda financeira, o aumento abu
sivo dos juros, não apenas doS juros internos, 
como, sobretudo dos juros externos, dess_e. 
juros flutuantes que elevaram a dívida biasi
Jeira, só em pagamento de juros, a cerca de 
30 bilhões de_dólares. é: por isso que cumpri
mento V. Ex", na certeza de que, _acima do 
jjactÓ, haja uma profünda transforlnação na 
ordem social d_este País. 

O SR. AU!AI'!O FRANCO - Nobre Se· 
nador Itamar Franco, o aparte de V. Ex• verri 
valorizar meu pronunciamento, na tarde d~ 
hoje, nesta Casa. Nós, que sempre respeita
mos os pronunciamentos de V. EX-, SabeniõS 
da sua preocupação com o progresso social 
da nossa gente. E V. Ex' deve ter ouvido uma 
frase de meu dís"curso nesta tarde; "em çasa 
onde não há pão, todos gritam e ninguém 
tem razão". Também não me c.;~nso desepetir, 
que o Brasil precisa de consUJlliQores, e_ só 
se tem consumidores _com Qqn~ ~sa!á:riqs. Y
Ex!' reCoriheceu, também o nosso posiciona
mento, se_mpre ·rrrme_ e_ pres-ente, contra a d
randa "financeira, contra esSa. anomalia que 
PrejuâfCã e "afetà principafmente aqueleS em
pr~sârioS que continuam à confiar e aCreditar 
no futuro deste País. · 

MUito agfadeddO, ricibre senãdor Itamar 
Frãnco, p"elo aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·concluo o 
meu diScurso. - ~ - · 

O Acordo Nacional de Emergênda, é um 
proc.esso e não uma reunião episódica. Bom 
seria se uma empreitada dessa complexidade 
pudesse Ser" assumida por fados pela via de 
um Compromisso solene ou uma ~scritura as
sinada depois de 2 ou 3 rodadas de negocia
ção. Não! Um entendimento social dessa natu
reza é um suceder de a·Ções e reações; encon
tros é desencon~; _ _de acertos e desacertos. 
~ assim mesmo: O Pacto Social é um pro
cess-o e não uma obra acabada. Queiramos 
ou não, nós brasileiros continuamos Qentre, 
dele. Afmal. os problemas do Brasil só podem 
ser resolvidos por n6s. Vamos esperar por 
quem? Pelos países endividados? Pelos nos- . 
sos credores? Pelos nossOs vizinhos? 

Não há como nos enganar. Os problemas 
econômicos e SQCiais qUe assolam esta Nação 
exigeiil u"m enom'ie ·~penho dos ôrasilefros. 
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Temos de nos unir. EspCcialmente neSte anO 
eleitoral Para os cand_id~tos, aci_ma dQS inte
resses pessoais, haverão de prevalecer a so
brevivência e a· crescimento do povo brasileiro. 

Por isso; o pacto de 1989 haverá de se.r 
a ponte de transição. Nele, aJém dos anseios 
dos trabalhadores, empresários e governo, te
remos de incorporar os legisJadores, deverão 
estar os depoimentos e compromissos ~!aros 
dos candidatos à presidência em relação aos 
pontos básicos da economia do Pai'~. Como 
tratarão, esses candidatos, a questão das dívi
das- interna e e~ma? De que forma serão 
saneadas a!;! firlÇ!nças públicas? O que os pro
dutores privados podem esperar para os próxi
mos 5 anos? O que propõem. eles em matéria 
de saJários? De que forma será recuperada 
a confiança nas iriStituições básicas da s_ocie
dade? 

Que se faça, portanto, a reconvocação u(-. 
gente do plenário do Pacto Social. 

Que tenhamos reiniciadas, imediatamente, 
as discussões e o exame.de __ fórmulas, propos
tas, reivindicações e dados da realidade sobre 
os quais empresários, trabalhadores, governo, 
parlamentares e, hoje, as correntes eleitorais 
que apóiam os diversos candidatos presiden
ciais, possam oferecer ao País a certeza de 
que, num momento _de tantas_ divergências, 
há um ponto de encontro onde será possível 
encontrar convergências que conciliem a Na
ção. 

\ Sr. Presidente, Srs. Senadore:s. com essa 
\ convicção, apelo às forças do Pacto Social 
'para que nos reencontremos com a maior 
brevidade possível. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bemf Palmas. O Orador é cumprimentado.) 

\ 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Concedo'> a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. ' 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
ciao seguinte dl~urso.) -Sr, Presidente, Srs. 
Senadores, o enSE\_nhelro Leonel Brizola, que 
brevemente será in~cado_ pelo meu partido 
como candidato a Presidente. da República, 
homem que apresenta Uma das melhores fo
lhas de serviços entre to'dos os presidenciá
veis, haja vista sua posturá -~empre ao lado 
dos mais fortes anseios do pàv!?, uma respei
tável e longa biografia que o cOloca entre os 
melhores valores da cidadania bràsPeira, tem 
voltada sua atenção para algumas Idéias que 
estão começando a compor um Plano de: Go-. 
vemo, visando à estruturação de planejamên~ 
global que altere definitivamente o perfil errl:... _ 
pobrecido de nosso País.. Deste trabalho parti
cipam integrantes do Partido Democrático 
Trabalhista e ponderáveis setores da sacie~ 
dade civil. Esse Plano de Governo é abran
gente e toca em todas as áreas e setores eco
nómicos, desde grande projetes agropecuâ
ríos em novas fronteiras agrícolas até aos 
componentes da era pós-industrial, dos 
"chips", da reserva de mercado na infc;>rmá
tita. 

Neste momento, pretendo dirigir-me tam~ 
bém aos milhões de ouvintes dessa Am~ônia 
sem fitn para tratar de um assunto que inte-

resr.-a mais aos nortistas, aos amazônidas que 
. têm os olhos fitos na" tristeza do_desamparo 

de nosso povo, nos olhos graúdOs e fundos, 
na pele macilenta, amarelada e nos ossos s~
lientes de quase todas as crianças de n~ 
v~rde Pátria, a Am~9ni~. U!!l governo demo
crático, trabalhista e verdadeiramente progres
si&ta, não permitirá a d~as~ção da Amazônia 
e __ nem o seu esquecirnen!O. lniciatiy~s para 
muJiar esta situação Já estão ser;do tomadas. 
l:J~ poucos dias, a imprensa divulgou as trata
tivas iniciais para a criação do Ministério da 
Amazônia, no Governo Blizola Isto não é mera 
Propãgarlda eleitoral. --- -- -

Esses estudos para que seja criado o Minis
tério da Amazônia não são de agora. Há, pelo 
merioS, cinco anos que ilos ocUpamos do as
~n~. No ano . de 1 ~84 conseguimos reunir 
numerosas lideranças-dã AmazOOia ão redor 
ç!a realização de um seminário que teria por 
oQjetivo discutir a questão dessa grande região 
da América do Sul. Esse seminário aconteceu 
nos dias 4 e 5 de fevereiro de 1985, em Ma
naus, nas vésper~ da_ nova B.epública, justa
mente para oferecer ao novo GoVerno tOdaS 
a$ alternatiyas para uma eficíente e raclon.al 
administração da Amazônia. O _seminário teve 
por nome "A Amazônia e a nova Eepúbiicã" 
e dele participaram governadores, prefeitos, 
poilticos, profissionais liberais, professores 
l,Jni~rsitários; pesquisadoreS,_ cientistas, estu
dantes, entidades de_çJasSe, ecologistas, os 
r11ais variados segmentos da sociedad~ ama
zônica, brasile!ra e mesmc inte_rnac~~t;l~l. 

Os resultados do ~minário foram publica
dos em um caderno especial do jornal "A Çríti
~", de Manaus, e abordaram a problemática 
do menor, da urbanização, do_s índios, da ex
ploração mineral e vegetal, da ecologia, da 
ZQna Franca de_Manays, dos incentivos_ftscai_s, 
dél educação escolcu-, da saúde, da cUltura,, 
da nutrição, da navegação, dos transportes, 
das comunicações, do turismo, da agricultura, 
da industrialização, enfim, foi o mais amplo 
leque de informações já levantado pela so.cie
dade de uma sóvetsobre a Amazônia. Foram, 
ao todo, 118 sugestões levadas à _nova Repú
blica para a defesa e o. desenvolvimento orgâ
nico, racional- não predatório- da Amaz_ô
nia. Cento e dezoito s_ugestões levadas à noya 
República! Quantas foram seguidas? Nenhu
ma! O pouco, pouquíssimo que foi atendido 
se deve à Constituinte- que elevou Ror_<;Pma 
a Estado e ao. próprio Governo que extinguiu 
ó G"etat, o Gebam e o Mirilstério de Asssuntos 
Fundiários. Nada além dísso. Tantos estl,ldio
s_os, Cientistas, infelectúais mundfalmente re
tQnhecidos que, por dois dias, acorreram ao 

·-cbTivite para participar do seminário sobre a 
Amazên~ e nada mais resultou. 

Afiás, esie·fo-.[l!~ do~-moti~s que me leva
ram a abandonar 9 navio da nova República, 
visto que, já naquelã éRoca, percePíamos niti
damente o naufrágio qUe 9 Governo do Sr. 
8amey repre~entéJ.va. ÇJSr. Saffiey IePresentou 
a maior frustração sentida pelo Pàís em toda 
a sua história. Vai carreQar eternamen_te con: 
sigo, infelizmente, esta mancha de ineficiência·
e improdutividade. Se o Sr. Same:Y fosse u'm 

operário teria siâo demifido há muito: -Um Mi
nistério da Am~zônia por si só não resolve 

· ó problema. Mas a coorç!enação da,s decisões 
em um só __ :coman_dç_ administrativo e político 
facilitará e dará melhores resultados. E a inten
çãÓ de. desd~ Já,_ bús_~r ~ofUÇões._~gíOriaLS, 
su"geridas por eminenteS conhecedores da 
Amazônia. será mais um fator de equilíbrio 
n_o desenvolvimento que se pretende para a 
~ão. Os indicadores sociais dÇI Amazônia 
são deprimentes. Lá é o impériO da desnu
trição, _<:!a doença epidêmica e endêmlca, do 
analfabetismo. B_asta vontade p-olítica para su
perar estas _dificUldades. A dedsão, aliada ao 
rigor com as contas públicas são os instru~ 
mentos que_~fazem lndlSPensáveis_em qual~ 
quer programa de governo. No Gover-nO Brizo
la isto não faltará. 

Novos ventos começam a soprar em favor 
de nossa República. Novas esperanças aflo
ram na linha do horizonte, talvez a última opor
tunidade para que te11harnos _urna transição 
verdadeira da miséria Para a espe-railça, da 
doença para a saúde, da ignorâncía para o 
saber humano. D.aí ser muito grave a decisão 
de apoiar um-ou outro-candidato. Poderá eStar 
aí ã b9naliça;-se a eScOlhei for bem feita, Ou 
o horror. Não falta oportunistas, sequiosos de 
poder, ou testas-de-ferro, sequiosos pelo as
salto. Acredito mesmo que estas eleições se
rão decisivas para o futuro de nossé) Nação. 

A Amazônia não está alheia a isto. Lá, um 
erro poderá ser fatal. E muitos erros já foram 
C6rriéfidos. -

Sr. Presidente, Srs. Senadore~. çomo .. JJm.a 
continuidade .da nossa ação .e do elenco cte_ 
preocupações que nos envolvem, no que diz 
respeito à nossa imensa região do Setentrião, 
comunicamos à Casa que, durante a última 
Convenção do Partido Democrátiço Tcabalfti_s
ta, o PDT, reliniram-se_dive(sas lld~rança,s par
tidárias, técnicos especializCJdos e interessados 
em questões ambientais, para discutir os posi
cionamentos do partido fr<=!nte .à questão do 
meio ambiente. . . . . . . . . . . 

Dada a (lecessidade Pe cÇ>mpreensão dos 
diferenciados ecossjstem_as .do País. decidiu
se pela instalação do F.órvrn_Ecológico Popu
lar, de caráter permanente e itinerante, e sob 
a coordenação do Movi.mento Verde Socialista 
e da Uderança do PDT no Senado Federal. 

Nos dias 6 e 7 foi real~ado o primeiro Fó
rum na cidade de Volta Redonda, Rio de Janei
ro, onde foram discutidas as questões da _re
gião Sudeste. Na Amazônia Ocidental, o Fó
rum será sediado--em Rio Branco, Capital do 
meu Estado, o Acre, nos próximos dias 18 
e 19. As questões relativas à região Centro
Oeste serão discutidas em Brasília, nos dias 
3 e 4 de junho, em uma das dependências 
da Câmara Federal ou do Senado da; Repú
blica, conforme estamOs- acertandO -c;om·-ãS 
Mesas Diretoras destas Casas. 

A Amazônia Orieiital será" debatida em Se
- lém, Pará, nos dias 10 e 11 de· junho; e o 

Nordeste, em Recife, Pernambuco, noS dias 
17 e 18 de junho. 

Çonvido os Srs. Senadores para participar 
deSSe Fó_~m, cujas reuniões serã() realizadas 
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em diferentes regiões do nossO País, como 
acabamos de citar, para discutir os problemas 
do meio ambiente. 

No que diz respeito particulannente ao nos
so Partido, o PDT, o objetivo principal désses 
eventos s_erâ de recolher_ junto ao_s __ militantes 
da agremiação, junto à comunidade cieii.tifica 
e a toda so_cíedade atingida pela degradação 
ambiental nos dias de hoje, subsídios para 
a formulação do segmento ambientalista do 
programa de governo do candidato à Presi
dência da República dO nõsso _Partido, o Sr. 
Engenheiro Dr. Leonel de Moura Brizola. 

Era esta a comunicação que desejava fazer, 
Sr. Presidente_ e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

Durante o discursO do Sr. Sen. Mán'o 
Maia, o Sr. Sen. Tram-SaliJiva deixa a ca
deira da PreSidência que é ocupada pelo 
Sr. Sen. Aureo MeDo.) 

que a prática sindical derrogou e que a nova 
Constituição sepultou em definitivo. O que im
porta, no caso, é lamentar que o Goverrio insis
ta no_erro dos generais-presidentes, de preten
der criar ou derrogar fatos sociais por decreto. 
Esta mesma lei de greve, que o Governo agora 
repete, sob o rótulo novo de medida piovisória, 
já foi rasgada pela prática siri.dical nas ruas 
do ABC, nas pOrtas da fábrica e has assem
bJéias de J;rabal)1adores. de todo o País. Nin
guém çiescoOheCe a necessidade de regula
mentação do direito de greve. Ninguém ques
tiona a urgente necessidade de preservação 
do funcionamento dos serviços essenciais, 
mas ninguém pode esquecer que a lei não 
se sobrepõe ao fato __ social, sob pena de ela 
ser irremediavelmente atropelada nas ruas. 

O que,_-- -atrnal, esPéra o Gov-erno? QUe os 
a5Sãlãrníaos aceitem passivos e omissos, a 
sentença de morte pela fome a que os conde
nou a atual política económica? O que, ·afinal, 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - pretende o Governo? _Que os brasileiros te
Concedoapa.JavraaoncibresenadofTeOtOniO nham perdido, poi- cOmpleto, a capacidade 
Vilela Filho. - de indignar-se contra a infâmia do saJário can-

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO fiscado? O assaladado brasileiro já não tem 
(PSDB-AL.Pronunciaoseguinte_discurso.) s_upérfluo algum- a co~r do orçamento
-Sr. Presidente, Srs. Seilcld6f'es, o Presidente _ele_ agpra corta comida, corta _a reposição das 
da República reclama, pela televisão, que seu próprias energias, corta a própria vida, p_oi!;l 
Governo já teve de enfrentar quase dez míl nem os-seiViçOs essenciais de escola, saúde 
greves em quatro anos. Mesmo desconhecen- e casa a maioria tein condições de preservar. 
do os números, a sociedade inteira vive, hoje, Que decreto, então,_ anestesiará os estôlna:-
com maior ou menor_ intensidade, efeitos e gos famit1tos? Que medida proviSÓria silen-
reflexos de alguma greve. E, a rigor, não há dará ó choro dos filhos _sem leite? Que lei 
Estado ou cidade grande sem uma greve em - -reacenderá o fogo morto dos fogões inativos 
algum setor importante, - retrato mais expressivo da fome continua-

Por mais que se discorde_ da preparação da? 
e condução de algumas greves, por mais que Permitam-me lembrar, com angústia e com 
se questione a justeza d_e algumas reivindi- vergonha, os ~dos da Organização lntema
cações, não se pode, contudo, ver a greve dona! do Trabalho sobre o Brasil: 62 milhões 
como urn fato isolado ou como causa do mo- de brasileiros vivem abaixo da linha de pobre
menta de tensão que vivem hoje os trabalha- za, com renda inferior a um salário mínimo; 
dores e seus sindicatos. A greve é, anteS de 38' nlilhões de brasileiros vegetam abaixo da 
tudo, conseqüência da gravíssima perturba- linha de indigência, com renda igual ou inferior 
ção económica por que passa o País. Há, de a melo salário mínifno. Segundo a insuspeita 
umlado,umarrochosalarialsemprecedentes OIT, 110 milhões de brasileiros têm renda 
na história, mesmo nos perlodos mais duros igual ou inferlor a míseros 30 e poucos dólares 
do autoritarismo. O salário míninio, que o Go- mensais. 
vemo se comprometeu a dobrar, em termos Permitam-me, ainda, recorrer a dados não 
reais, atê o fim do mandato, perde poder aqui- menos inquietantes do sociólogo HélioJagua
sitivo a cada dia e situa-se hoje no pafainar nbe~ no_seJ,IIivro :Brasil, reforma ou_cáos". 
infamante dos pouco mais de trinta dólares. Só um por cento da pOpulação brasiieirã tem 
PeJa primeira vez em muitos anos sequer se renda na f(lixa de 1 O a 20 salários mínimos. 
tem uma política salarial - o Governo que 56 três dêcilnos dÕs ·bri:isileirõS têm rehda aci-
se apressa em autorizar aumentos e fiXar re- ma de 20-míriimos.- · 
gras de descongelamento se esquece de rea-
jUStar os salários corroídos pela inflação per- Diante desses indicadores sociais, que rivali-
sistente e pelo c__onfisco dos planos econô- zam com os do Haiti e da Nigéria, o cienti~a 
micos. politico Hélio Jaguaribe, nur:n tom profético 

As reivindicações salariais, em muitos ca- que, infelizmente, se confirma, rasgO\ as pei's-
sos, soam inócuas ouJnegociáveis, porque pectivas que se antevêem desse generalizado 
multas empresas e setores inteiros da econo:. cáos socia1: aumento ~rtigi_noscr da crimina-
mia estão asfiXiados por um programa qUe- - ]idade e da delinqüência; um quadro de greves 
congelou preços sem congelar custos _ tra- insolóveis; o Colapso dos Serviços públicos; 
balhadores e empresários encurralados pela e o_ surgimento de andeis migratórias que leva-
mesma política económica. rão para fora do_ País os mais capazes. 

À desordem económica o Governo respon- Só o Qovemo nâO-peti::ebe o quadro que 
de com nova medida provisória sobre greve. o cientista social enxerga c;om nitidez. E, sem 
Nem é o caso de entrar no mérito da questão, coragem para a urgente reforma social, sem 
embora ninguém possa esquecer-que repete, credibilidade e legitimidade para a não menos 
com mais ou ·menos equívocos, a legislação inadiável reforma do Estado, o Çiovemo pre-

fere solu!;Ões. menores, que não consegueiTl 
disfarçar· a inconfUndível marca_ ~represSiva e 
policialesca, como a infeliz Medida n~ 50. -

A sociedade _eyspira ao fim da~ _greves gene
ralizadas. Mas antes de tudo, aspira ao fim 
da infâr:nia institUcionalizada do c,qnfisco sala:
riaJ promovido pelo próprio Est~do. Sein isSo 
não cessarão as greves nem ~ reduzirá a ten
são social crescente. Se o GoVerno, com sua 
nova face de Kerife, imagina que pode criar 
ou derrogar, por decreto, o fato social, por 
que, ao invés da greve, não aCaba logo com 
a fome e a indigência? Assim_não evitaria_ ape
nas os transtornos passageiros que provocam 
os movimentos reivirldicãtóriOs. Eliminaria,_ de 
vez, a mancha indelével que envergonha_ o 
país:-:-~itava ~conom.ia do mUndO, 7", procfuto 
industrial, com indicadores sociais que noS 
equiparam com os mais indigentes-dén_tr_e oS 
miseráyeis. Infelizmente, porém, um Çiovemo 
de medidas provisórias não pode mesmo estar 
à altura de soluções definitivas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O ~SR- PJtJ;SIDENTE (Auroo Mo\lo) -
Concedo a palavra ao nobre Senã-d6r Fernan
do Henrique Cardoso. __ 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB -_SP. Pronuncia o Seguinte 
diScUrso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOreS, 
çl.esde 25 de @ri!, o corpo docente da Univer
Sidade -de -uberabã--UNIUBE .:._se eriCoi-ttra 
em greve, ein razã'o d6 processo de d~o~ 
ração progressiVa das ·atlvidades acadêmtCãs 
daquela instituição de ensino. Esta greve cônta 
OOffi o apoio do cOrpo discente, da Cârriara 
de Vereadores, de parcela conSiderável da co
munidade loca] e de entidades da sociedade 
civi1, como, entre outras, a OAB -. Ordem 
âos Advogados do Brasil-a ABO -Ass.oda.:: 
ção Brasileira de Odontologia -;O Clube dos 
Engenheiros, o· Siildicato dos Jornalistas~ a 
APU - Associação dos Psicólogos de Ube~ 
raba- e o MCU -Movimento Cristão Univer-
ªtário. - --

O rriovimento de paralisação - que .:itinge 
296_ professores e cerca-de 4.000 alunos -
só foi decretado depois de frustradas todas 
as tentativas de negociação, pela intransigên
cia da Reitoria, que se nega ao diálogo, aglide 
pela teleVisão os grevistas_.,...-- chamando-os 
de "'irresponsáveis, vagabundos, Safados, la
drões, moleques, incendiáriOs" - e ameaça 
fechar a instituição. 

Os ·professorés hLima tentatiVa de quebrar 
o impasse_ estão, conjuntamente com os a:Ju
nos, solicitando a intervenção do Conselho 
Federal de Educação. Para istO renieteram 
àqueles Órgãos farta documentação compro
batória da situação. 

Sr. Presidente. 
As informações disponíveis inosfrain ó esta

do deplorável a que chegou a UNIUBE, sem 
atender aos requísitos mínimos para que pos
sa ser chamada de Universidade, pois não 
_atende às condições exigidas para tal, !').a pró-
pria ConsbluiÇão. ~ 
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A documentação remetida àS Uderanças 
políticas e ao Ministério da Educação, por pro
fessores e alunos, detalha minuciosamente os 
problemas com que a comunidade acadêmi
ca se defronta e evidencia que no caso é a 
Reitoria que promove a radicalização. 

É predso que a liberdade que a Constituição 
assegura ao ensino privado não seja explorada 
de forma a transformar a escola em comércio 
ou a estimu1ar o autoritarismo e o poder pes
soal do Reitor que, aliás, acumula as funções 
de Chanceler e de Presidente da Sociedade 
Educacional Uberabense, rnantenedora da 
Universidade. 

Por isso, Sr. Presidente, faço daqui um apelo 
veemente ao Ministério da Educação e ao 
Conselho Federal de Educação, para adota
rem as medidas necessárias à pronta regulari
zação da situação na Universidade de Uberaba 
e manifesto o meu apoio a professores e alu
nos que lutam pela restauração da qualidade 
do ensino naquela instituição de ensino supe
rior. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- A 
Presidência lembra aos Srs. Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Não há mals oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em h:Jmo_ único, do Requerimento 
n'i' 223, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 
195, I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n' 23, de 1989, de sua autoria, que estabelece 
normas para a privatização das empresas pú
blicas e de economia mista, e dá outras provi
dências. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 224, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 
195, I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n9 24, de 1989- Complementar, do Senador 
Ruy Bacelar, que estabelece normas para o 
adequado tratamento tributário do ato coope
rativo. 

3 

Discussão, em twno único, do Projeto de 
De_creto Legislativo n• 2, de 1987 (n• 153/86, 
na Cãmara dos Deputados), que aprova o tex
to da Convenção das Nações Unidas contra 
a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
O'uéis, Desumanos ou Degradantes, aprova
da por consenso na trigésima nona sessão 
(1984) da Assembléia Geral das Nações Uni
das, e assinada em 23 de s_etembro de 1985, 
na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, 
tendo 

1'ARECER FAVORÁVEL, sob o n• 16, de 
1989, da Comissao -

- de Relações Exten"ores e Defesa Nacl"o
nal. 

O SR. PRESIDEI'I1E (Aureo Mello)- Es
tá encerrada a sessão. 

_ (Levanta-se a sessão às 17 horas e 1 O 
minutos) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 149, DE 1989 

O Presidente do Senado federal, no uso 
das atnbuições 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 
N.o da Comissão Diretora n<? 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n• 006.080/89-8, . 
- Resolve aposentar, voluntariamente, WIL
SON MENEZES PEDROSA, Técnico em Có~ 
municação Social, Classe "Especial", Referên
cia NS-25, dõ Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso m, 
alínea a, da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os artigos 
428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV 
e V, e 414, §A<?, da Resolução SF n<? 58, de 
1972; artigo ·3., da Resolução SF n1 13, de 
1985, artigo 21' da Resolução SF nç 182, -áe 
1987, ê artigo 5<?, da Resolução SF n9 155, 
de 1988, com proventos integrais, observado 
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal: 

Senado Federal, 16 de maio de 1989 . ......,., _ 
Nelson Camelro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1"1• 150, DE 1989 

O Presidente do Senãdo Federal, no- uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, ll:effi 38, e 97, inciso lV, do Regimen~o_ 
Interno, em_ conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da COmissão Diretora n<? 2, de 4 de abril 

• de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n' 006200/89-3, 

Resolve aposentar, voluntariamente, HE
LOÍSA GUIOMARD DOS SAI'ITOS, Técnico 
Legislativo, Oasse "Especiaf'', Referência 
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, nos termos do artigo 40, incisO III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 433 e 414, 
§ 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972; artigo 
39 da Resolução SF n<? 13, de 1985; artigo 
29 da Resolução SF n1 182, de--1987, e artigo 
51 da Resolução SF no 155, de 1988, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. - -- -

senado 'Fedéral, 16 de maio de 1989 .. _ 
Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9151, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regünent6 -
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n9 2, âe 1973, e 
tendo em vista o que consta do Processo n9 
006.434/89-4, 

Resolve rescindir o contrato de trabalho da 
servidora MARIA DO SOCORRO FARIAS DE 
ANDRADE UMA, Assessor Técnico do Gabi
nete do Senador Ney Maranhão, contratada 
sob o regime jurídico da Consolidação das 
Leis do Trabalho~ do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, a partir de 4 de maio de 
1989. . . . -

Senado -Federal, 16 de maio de ú:i89--:-
Nelson CamelrO, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1"1• 152, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conrerem __ 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 n9 2 de 1973, revigorada pelo Ato da Co
missão Diretora n<? 12, de 1983, de acordo 
com o disposto na Resolução n<?130, de 1980, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 003.395/89-a 

Resolve autorizar a contratação, sob o regi
me jurídico da Consolid~ão das Leis do Tra~ 
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, do senhor DEMéTRIO BALDAS-
50, para o emprego de Assessor Técnico, 
com salário mensal equivalente ao vencimen
to do cargo DAS-3,- a partir de 14 de março 
de 1989, com lotação e exercício no Gabinete 
do Uder do Partido Trabalhista Brasileiro, Se
nador Affonso Camargo. 

Senado Federal, 16 de maio de 1989. - _ 
Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federa]aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição, 

e eu, Iram Saraiva, 1 o ViceMPresidente, no exercício da Presidência, promUlgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•19, DE 1989 

Autoriza a República Federativa do Brasil, através do Ministério da Educação, a cOntratar 
operação de crédito externo no valor deUS$ 10,000,000.00. · · ··· 

Art. I• É a República Federativa do Brasi( através do Ministério da Educação, nos termos do 
artigo 52, inciso V, da Cons.tituição Federal, autorizada a contratar operaÇão de crédito externo, bens e Serviços, 
no valor equivalente a US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos), junto à empresa holandesa 
Philips Expor! B.V., destinada a auxiliar o financiamento da importação de equipamentos de diagnóstico 
por imagem e terapia, além de instrumentação cientifico/analítica para os hospitais das Universidades Federais 
de Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Ceará, bem 
como os hospitais da Universidade Federal Fluminense; da Escola Paulista de Medicina e da F1,1ndação 
Universidade de Brasma. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Arl 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 18 de maio de 1989.- Senador kam Saraiva- I•=Vice-Presidente, no exercício 

da Presidêncià. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e 
eu, Iram Saraiva, I• Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 20, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais· a contratar operação de crédito externo no 
valor de as$ 120,000,000.00. 

Arl I• É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto no art. 52, incisos V e VII 
da Constituição Federal, autorizado a contratar operação de crédito externo no valor deUS$ I20,000,0DO.OO 
(cento e vinte milhões de dólares· americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Di reter Administr3tivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GllÁFICO 00 SENAOO FEDERAL 

DIAIIIO 00 CONGRESSO NAQONAL 
Impresso sob .a responsabd•d~de da Mesa do Senado Federo~l 

ASSINATURAS 

Semestral .................................................. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

destinada a financiar o melhoramento, pavimentação, restauração e selagem de 2.675 quilómetros de estradas 
no estado, com o seguinte esquema de utilização: 

Anos 
1989 
1990 
1991 
1992 

OS$ milhões 
- 20331 

29.816 
29.936 
39.917 

Art. 2• · É o Poder Executivo autorizado a dar o aval do Tesouro Nacional à operação mencionada 
no art. 1' desta resolução, mediante o recebimento de contragarantias efetivas do tomador e observadas 
as demais exigências legais. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. ~ 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 18 de maio de 1989.- Senador Iram Saraiva 1• Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência. 

l-ATA DA 60" SESSÂO, EM 18 
DE MAIO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n<:> 114/89, 
de autoria do Senador Fráncisco Rollem
berg, que institui â enSino pagõ rí.às-instituí
ções federais de ensino super1or e dá ouK 
tras providências. - -

-Projeto de Lei do Senado no 115/89, 
de autoria do Senador José lgnácio Fer
refra, que veda o pagamento dos serviços 
da dívida externa cujo montante difira da 
incidência dos encargos sobre o valor da 
dívida vigente no mercado secundário e 
dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 116/89, 
de autoria do Senador José lgnácio Fer-

SUMÁRIO 

reira, que concede isenção de Imposto so
bre Produtos Industriais- IPI, na aquisição 
d.e automóveis de_ passageiro, movidos a 
âlcooJ, quando destinado ao uso como tá- _ 
xis, e dá _outras pro~dênc~as. 

1.2.2- Comunicação da Presidên
cia 

-R~CebirTienio .da M~nsag~m n" 
31/89-DF (n" 879189-GAG,na origem), do 
GovemãdOr do DiSfiito Federal, encami
nhando os balanços da Administração Di

- reta e o Balanço- consolidado do Distrito 
Federal. documentos que integram as 

-COntas anuais referentes ao exercício de 
1988. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR AFONSO SANCHO- Rela
- tório das ativ:idades do Bradesro em 1988. 
~~SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 

· BERG ... : ... :Institui ó ensino pago nas inStitui-

ções federais de ensino. superiõr e dá ou
tras providências. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Regime juridÍco únicO_ P_ar:a os Servidores 
públicos. 

SENADOR OLAVO PIRES- Governo 
Jerónimo- Santana. 

1.2A -Requerimentos 

N" 282/89, do Sr. Jamil Haddad, solici
tando a -inclusão em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado no 22/89, que 
dispõe sobre o _transporte de presos e dá 
outras· providências: 

N9 283/89, do Sr. Jutahy Magalhães e 
outros Uderes, de urgência para o Oficio 
no S/8/89, do Gov:emador do Estado da 
Bahia, solicitando autorização do Senado 
Federal para contratar operação de em
préstimo externo destinado ao refinancia
mento das díviçi~s c_ontraída$ pela Desen
vale. 
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1.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n" 223-, de 1989, de auto
ria do Senado( Jutahy Magalhães, solici
tando, nos termos do art. 195, I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei do Senado n" 23, 
de 1989, de sua autoria, que estabelece 
normas para a privatização das empresas 
públicas e de economi-a mista, e dá 9utras 
providéncias. Aprovado. 

Requerimenton"224,de 1989, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, solici
tando, nos termos do art. 195J I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei do SenSJ;dO n" 24, 
de 1989 - Complementar, do Senador 
Ruy Bacelar, que estabelece normas para 
o adequado tratamento tributário do ato 
cooperativo. Aprovada. 

Projeto de Decreto Legislativo nç 2, de 
1987 (n" 153/86, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto da Convenção 
das Nações Unidas contra a Tortura e ou
tros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu
manos ou Degradantes, aprovada por con
senso na trigésima nona sessão (1984) da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, e 
assinada em 23 de setembro de 1985, na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, 
Aprovado. À promulgação. 

1.3.1 -Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia 

-Ofício no S/8/89, em regime de ur
gência, nos termos do Requerimento n" 
283/89, lido no Expediente. Aprovado, nos 
ten:n_os do Projeto de Resolução nQ 24/89, 
apresentado pelo Sr. Jutahy Magalhães, re
lator designado, havendo S. Ex" usado da 
palavra em declaração de voto. 

- --1.3.2- Comunicação da Presldên
ciã 

Convocação de sessào conjunta ã reaJi· 
zar-s_e hoje, às 18 horas e 30 minutos, com 
Or.dem do Dia que designa. 

-1.3.3- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR IRAM SA!iWVA - Dívida ex
tema. 

SENA!50R LEITE CfV\ ~ - Suces
são presidencial. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES 
-Posições nord~stina_$ no processo su
ces_s6rio _presidencial. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
--·~"Homem-do Ano/89". 

1.3.4- De~lgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 --'ENCERRAMENTO 

2.- DISCURSOS PROI'IUI'ICIA
DOS EM SESSÕES ANTE
RIORES 

-Do Senador João Mendes, prbferidO 
na sessão de 15-5-89. 

-Do Senador João j....obo, proferido na 
sessão de 16-5-89. 

-Do Senador João Menezes, pr-oferido 
na sessão de 15-5-89. -

-Do Senac;lor Nabor Jú.nior, proferido 
na sessão de 16-5-89. -

-Do Senadoi'-üd Sabóia de Carvalho, 
proferido na sessão de 16-5-89. 

3- PORTARIA DO DIRETOR DA 
SUBSECRETARIA DE SERVI
ÇOS GERAIS 1'1' 01/89. 

4-MESA DIRETORA 

5-LiDERES E VICE-LÍOERES DE 
PARTIDOS 

6--' COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 60~ Sessão, em 18 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30 Mf('{(JJ"O$_ ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo 
Peres- Carlos De'Carli- Odacir Soares
Ronaldo Aragão - Olavo Pires - Moisés 
Abrào -·Carlos Patrocínio- Antonio LuiZ 
Maya -João Castelo - Alexandre Costa -
João Lobo- Cha$Ja~ Rodrigue_s :-- Hugo Na
poleão - Afonso Sancho - Cid Sabóia de 
Carvalho -- ~uro BênevideS - tavcilsier 
Maia --Humberto LUcena - Raimundo Ura 
- Ney Maranhão .....;. Mansueto de Lavor -
João Lyra-Albano Franco- Francisco Ro
llemberg - LourivaJ Baptista - Luiz Viana 
- Jutahy Magalhães - Ruy 6acelar - José 
lgnácio Ferreira.....::... Gerson Camata --AfonSo 
Arinà ....:. Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
-Itamar Franco -Alfredo CampOs....:.... Ronan 
Tito - ~uro Borges- Iram Saraiva --lra
puan Costa Junior-- Pompeu de Sousa -
Mauríc:lo Corrêa - Meira Filho --MárciO La
cerda - Rachid Saldanha Derzi - Wilson 
~artins - Leite Chaves - Affonso Camargo 

....;;:;;:José Richa - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin -José Paulo Bisol-Jos_é Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- -A lista de presença acus_a o compareci
mento de 51 Srs. Senadores_. Havendo riúme
ro regimental, declarado aberta a sessão. 
- Sob a proteção de D.eus. iniciamos nossos 

trabalhos. 
_So.br_e a mesa, projetes de lei que serão 

lidos-pelo Sr. 1~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1•114, DE 1989 

- Institui o ensino pago nas Instituições 
federais de ensino su[Jftrior e dá outras 
providências. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Ait. 1 o Fica instituído o ensino pago em 

todos os estabeledmentos públicos _federais__ 
de nível superior, ressalvada a gratuidade para 
o aluno que, na forma desta lei, demonstrar 

incapacidade econômica por falta ou insúfi
dência de recursos. 

·§ i~ A incapacidade econômicà.S.e~:á.defi
nida com base na renda familiar do aluno. 

§ 2<> Para efeito do disposto no caput des
te artigo, terá direito à g'ratuidade o aluno cuja 
1-erida mensal, somada aos r-endimentos de 
seus pais ou responsáveis, seja igual ou infe
rior a vinte pisos nacionais de salário. 

§ 3~ A insúficiência de recursos será com
provada jurito à InstitUição de ensino, meâian
te declaração· específica de rendimentoS do 
a] uno _e de. seus pais ou responsáveis; e ates
tado a ser expedido pelo respectivo Diretódo 
Acadêmico. 

Art. 2<> Dentro de sua autonomia constitu
cional cada universidade ou instituição isolada 
de ensino superior deverá organizar e subme
ter à aprovação do Conselho Federal de Edu
cação o próprio siStema de controle e acom
panhamento-da arrecadação e aplicação des
sa receita, que comporá obrigatoriamente o 
orçamento _da instituição escolar, de acorc!_o 
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com as no_rmas focadas na ~i de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Parágrafo único. As unidades de ensino 
a que se refere o parágrafo único do artigo 
60 das Disposições ConstitudonjliS Transitá· 
das ficarão sujeitas, nesta matéria, ao sistema 
de controle e acompanhamento adotado pela 
universidade que pertençam. -

Art. 3~ A fixação dos valores das mensa
lidades será feita de acordo com os custos 
globais do curso em que estiver matriculado 
o aluno e com o núme(o_.de matérjas_pu crédi
tos que estiver fazendo~ oPservitdos os níveis 
dos preços médios de me~:cad.o. 

Art. 4° Esta Lei entra ~m vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JustlHcação 

O presente projetO de lei visa a eliminar 
a gratuidade indiscrlriiinada do enSiho público 
de nível superior, por socialrriente injusta, anti
democrática e lesiva aos interesses da Nação, 
estabelecendo um ónus parcial. 

O ensino superior oficial sozinho vem absor
vendo 80% _do _orçamento_- do Ministério da 
Educação. 

A nova Constituição brasileira privilegia o 
ensino fundamental, obrigatório e gratuito e 
determina que essa obrigatoriedade e gratui
dade se estendam progressivamente ao ensi
no médio (art 208, I e II). No art 60 das Dispo
sições Transitórias a nossa Lei_Maior manda 
que, nos_ dez primeiros anos de sua promul
gação, 50% dos recursos referidos no art 212 
sejam aplicados na eliminação do analfabe
tismo e na universalizãção do ensino funda
mental. Logicamente, os outros 50% serão 
distribuídos entre o ensino médio e :o ens_ioo· 
superior. 

Ora, sem profundas mudanças na adminis
tração das instituições públicas de ensino su
perior, incluindo-se a eliminação da gratuida
de plena e indiscriminada, o art. 60 das Dispo
siÇões Transitórias cOrre o _risCO de não ser 
cumprido jamais. 

Em f985, o Ministério da EduCação gastou 
com o ensino superior 49% do seu orçamen
to; em 1986, gastou_65%; em 1987, 69%, 
e __ em 1988, 80%. Numa projeção, em 1989 
o ensino_ superior levará 85% do orçamento 
do MEC; em 1990, 90%; em 1991, 95%, e 
em 1992, 100%. 

J;.ste projeto de lei propõe-ã substituiçáo 
da gratuidade total e indiscriminada por Um 
ensino criteriosamente pago. 

Ressalvando a gratuidade para os alunos 
com renda familiar igual ou inferior a vinte 
pisos nacionais de salário o projeto de lei esta
belece uma cobrança criteriosa, com base nos 
preços médios de mercado e levando em con
ta os custos específicos de cada curso, que 
poderão variar de uma região para oulra e 
até de uma para outra instituição. Em conse
qüência os- estabelecimentos oficiais de ensi
no superior terão autonomia para organizar 
os seus sistemas de cobrança, desde que os 

submetam à aprovação do órgão técnico fede
raL __ 

Sala das- SeSSões; 18 de maio de 1989. 
Francisco RoUemberg. 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE LEI-DOSENADO 
N• 115, DE 1989 

- Yeda-Oj5iigãniehto ·oos Seiviços da dívi
da extema cujo montante difira da inci
dência dos encargos sobre o valor da dívi
da vigente no mercado secundário e cM 
õutras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art ro-- É vedado, a partir da vigência desta 

lei, o pagamento de encargos sobre a dívida 
externa pública ou garantida pelo Governo Fe
deral, cujo montante defira do resultado da 
incidência dos encargos contratuais sobre o 
valor da dívida vigente nos mercados secun
dários internacionais. 

§ 19 Para os fins desta lei, o valor da dívida 
vigente nos mercados secundários intemado_
naís é aquele resultante da cotação dos títulos 
da dívida externa brasileira nesses mesmos 
mercados. 

§- 2~--Para fins desta lei, os encargos sobre 
a dívida são os juros e demais taxas constantes 
nos contratos de empréstimo de financiamen
to. 

Art. 2" O descumprimento dO disposto no 
art. _19 desta lei importa em crime de responsa
bilidade. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcacão. 

Art. 4o Revogam-s·e as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Presente -projeto de lei do Senado objetiva 
diminuir a evaSão de divisas tão necessárias 
para a continuidade do processo de crescí
mento econômico brasileiro estancado a partir 
de 1986~ Ele resulta de sugestão que me foi 
endereçada pelo capixaba PauJo Pereira Go
mes, que assim revela o alto nível de suas 
preocupações com problemas graves que afli
gem o País. 

Os grandes deságios nos mercados secun
- dários para as dívidas dos países subdesen

volvidos, em especial os que atingem a dívida 
externa do Brasil, podem desempenhar um 
papel essencial para a eficácia da lei que ora 
propomos, pois os credores sabem que o mer
cado atribui à dívida um valor muito inferior 
ao do registro contábil. 

Nesse_ sentido, ess_e projeto de lei contribui 
para forçar baixas parciais _de empréstimOs 
vigentes nos registras contábeis, as quais po
dem resultar num meio eficaz d~ repartir o 
ânus do pagamento da díVida entre credores 
e devedores, propiciando, assim, um alívio aos 
países endividados. 

.t:-clã.ro que essas baixas_ parciais criam pro
blemas operacionais, contábeis e legais pãra 
os credores. 

No entanto, as baixaS nds registras contá
heis reconhecem que o valor _contábil dos em-

préstimos concedidos difere do seu valor de 
mercado, que garantem deduções de impos
tos nas instituições financeil-as credoras. 

FIXal' a divida no valor vigente no mercado 
secundário pode ser uma fórmula eqüitativa 
para um alivio limitado no pagamento da dívi
da. Esse esquema melhora a caPacidade cre
ditícia dos tomadores de recursos, podendo, 
a curto -e médio prazos, aumentar o valor de 
mercado dos empréstimos vigentes, resultan
do, portanto, numa medida benéfica a ambas 
as partes: devedores e credores. 

Por fim, essa medida é uma alternativa 
construtiva para acumular recursos necessá
rios ao financiamento do crescimento da eco
nomia nacional, sem implicar novOs emprés~ 
times e mais endividamento para 1-1m país que 
utiliza todo o saldo das_ s_uas transações com 
o exterior para o pagamento _da dívida externa. 

Pelos motivos expostos, levo à consideração 
dos JT~eUS pare:s o presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1989.
José lgnácio Ferreira. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional} 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 116 DE 1989 

Concede isenção de Imposto sobre 
Produtos lndustrializados-IP!, na aquiSI
ção de automóveis de passageiro, mo'Vi
dos a álcool, quando destinado ao uso 
como táxis. e dá outras pro'Vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam isentos do [mposto sobre 

Produtos Industrializados- !PJ, os automóveis 
de passageiros, classificados no Código 
87-2--1-3 da Tabela de Incidência do mesmo 
imposto, quando adquiridos por. 

1-motoristas profLSsionais que, na data de 
pubiica"ção desta lei eXerçam, comprovada
mente, há mais de 01 (um) ano, a atividade 
de condutor autônomo de passageiros, desde 
que destinem o automóvel adquirido à utiliza
ção na atividade espedficada nesta lei; 

ll- cooperativas de trabalho que, na data 
da publicação desta lei, sejam permisssioná
Iias ciu concessiOnáriaS -de _transporte público 
de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), 
desde que destinem os automóveis adquiridos 
na atividade especificada nesta lei. -

Parágrafo" único. O imposto incidirá nor
malmente sobre quaisquer acessórios opcio
nais que não sejam equipamentos origiriais 
do veículo adqUirido. 

Art. 29 o beneficio previsto nesta lei so
mente poderá ser utilizado uma única vez, da 
seguinte forma: 
I- para os condutores autónomos de pas

sageiros na aquisição de 01 (um) automóvel 
de passageiro; 

II- para as cooperativas de trabalho per
missionárias ou concessioriárias de transporte 
público de passageiros, na categoria de alu-

- guel (táxi), na aquisição de tantos quantos fo
rem os _veículos de sua propriedade, destina
dos ao uso nã atividade especificada nesta 
lei, e existentes_em seu ativo imobilizado na 
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data da sua publkação ainda que adquiridos 
separadamente, em ocasiões diversas. 

Parágrafo único. No caso de sinistro em 
que ocorra a destruição total do veiculo, devi~ 
damente comprovada, o direito à isenção s_erá 
restabelecido. 

Art. 3~ Para os fms preVIStos nesta lei, a 
comprovação do efetivo exercído da atividade 
de condutor autónomo de passageiros e da 
qualidade de permlsslonárias ou concesslo~ 
nárias das cooperativas de trabalho, far-se-á. 
por: 
I- mediante certidão expedida pelo Poder 

que detiver a faGuJdade de c_onceder_ a neces
sária autorização para o exercício das ativida
des descritas nesta lei. 

11- declaração passada pela entidade sin
dical representativa da categoria profissional 
de condutor autónomo de passageiros, que 
ateste o efetivo ex_e:rcício das referidas ativi~ 
dades. 

Parágrafo único. N_a_ inexistência da enti~ 
dade sindical referenciada no inciso 11 dest~ 
artigo, a declaração que ateste o efetivo exer~' 
cldo da atividade de.condutor ~utônomo ge 
passageiros poderá ser passada por duas tes
temunhas, devidamente qualificadas .. 

Arl 4~ A aquisição de automóveis destiw 
nados aos fins previstos nesta lei será feita 
mediante a apresentação -ª-s_empresas reven
dendoras de vekulos da certidão e dç decla.:
ração discriminadas no artigo 2° desta lei. 

Parágrafo único. As reven<:ledoras de veí
culos acima referenciadas remeterão às uni~ 
dades da Secretaria d?J Receita Federal, que 
asjurisdicionarem, até o último dia útil de cada 
mês, relação nominal dos adquirentes dos veí
culos com isenção, vendidos no mês anterior, 
à quaJ deverão ser juntadas: 

I- cópias das notas fiSCaiS respectivas; 
n-cópias dos documentos previstos no 

artigo 2" desta lei. - _ 
Art. 5o A alienação do veículo, adquirido 

com a isenção, antes de serem completados 
3 (três) anos de sua aquisição, pessoas que 
não satisfaçam as _condições e os requisitos 
estabelecidos nesta lei, implicará o pagamen
to, pelo alienante, do tributo dispensado, mo
netariamente corrigido, bem_ como dos jur~s 
de mora devidos, ficando o adquirente solida
riamente responsáveíl pelo débito tributário. 

Parágrafo único. Cabe à SeCretaria da Re
ceita Federal autorizar a alienação prevista 
neste artigo, mediante prova de quitação do 
tributo. 

Arl 6" Nos casos' em que a aquisição ou 
a alienação dos automóveis destinados aos 
fms previstos no __ ª-tlfffO Jo desta lei for feita 
sem a observância dos requisitos e das condi
ções nela estabelecidas, importará, sem pre
juú:o das sanções penais aplicáveis, na exigên
cia, a quem -der causa à_ quebra da isençãO 
do valor do tributo dispensado, monetaria
mente corrigdo, acrescido das demais comi
nações e acréscimos legais estabelecidos na 
legislação tributária. 

§ 1 ç Nos casos de fraude, conluio ou si
mulação as multas previstas na legislação se
_rão agravadas em 50% (cinquenta por cento); 

§ 29 O previstO neste-artigo não será exigi
do em_ casos de sinistro em que ocorrer a 
destruição total do veiculo deviçlamente com: 
provada. 
~ ~ M~ 7o Cãbe à Secretaria: âa Receita Fede
rai a verificação- da regularidªde na ~quisição 
e na avalíação dos veículos destinados aos 
fins _previstos-tiesta lei. .bem como efetuar o 
lançamento das exigênc:ias tributárias nos ca
sos-de sua inobsi!rvâncja. 

___ Atl, SQ _Esta lei_ vigorará pelo Praz() de 01 
(um) ano a contar da data rle sua publiCaÇão. 

Art. go Revogam-se as disposições em 
c:ontrário. 

Justificação 

O presente" projeto de let"é i:lpreseritado nos 
termos do artigo 48 da Constituição Federal, 
espeCialmente do seu inciso L Ele resuha de 
sugestão que me foi endereçada pelo capi
xaba Benjamim Dias FernandeS que assim 
revela o alto nível de_ suaS preocupações com 
problemas graves (rue af1igem o país. 

A proposta restabelece o benefído fiscal. 
con"Ceelido transitoriamente através do Decre
tO~L!H n~ 1.944, de 1.2 de junho de 1982, ~ 
da ~i no 7.416, de 10 de dezembro de 1985, 
piorrofjada pela Lei n9 7 .500~ de 25 _de junho_ 
de 1 !186, e visa a: 

a) dinamizar a priortdade ao programa 
Nacional do Álcool; 

b) apoiar pessoas, geralmente de reduzida 
capaddade económica que exercem o serviço 
de utilidade pública de transporte de passa~ 
geiros, uma vez que diminuirá substancial
mente o custo de aquisição dos veiculas; 

c) tomar viável a renovação das frotas de 
táxiS na ma"! o ria· doS municípios brasileiros. 

Dessa forma: 

1. O art. 1 t> concede a isenção do Imposto 
sobre Produtos Jndustrialiazados na aquisição 
de automóveis de passageiros, feitas por con
dutores autónomos de passag_eiros (motoris
tas de táxi) e p6r coápérativas de trabalho ·que 
sejam permfssionádas ou concessiOnárias d~ 
tranSporte público de passageiros, na cate
goria de aluguel (táxi) desde que destinem 
os veículos à atividade nela prevista. 

2- __ Q art 2~ ~tabelece as normas de com
provaçao dél tiú.íiarldade do direito à isenção, 
que deverá ser atestada pelo poder detentor 
da au;orização para o exercído da atividade 
em refe~ênô9, e, ainda, pelas entidades __ sJncli
Cais representativas das cateQorié!s profissio
nais de condutor~ autônomos de passagei
ros; iia falta desta oPtou-se -pela comprovação 
em t~jª wavês de duas testemunhas, de0da.-
menté c;iualifi<:adas. -

Simplificou-se,_ dessa forma, a aqoisição 
dÕs ·v·eíc:ulos destinados a t~s. qUando isen
fós do Imposto sobre Prod1,.1to~ Industrializa· 
dos, que, nos termos da Lei n~ 7.416/85, ne
cessitava de prévia verificação por parte da 
Secretaria da Reçeita Federal. 

. 3. o art. 39 delimita o uso da isenÇão a_ 
um veículo para cada motorista de táxi e ao 

·num_ero _de veículos da frota de propriedade 
__ das cooperativas de trabalho. As razões da 

limitação são óbvias, em face dos fins previs--

tos na propOSta: Ressa1te-se que, em caso de 
sinistró_cjue importe nã destruíÇão tota1 do veí-
culo, o beneficio -é restabeleddõ. _ - __ _ 

4. O art. 4~ define a forma cOmo se dará 
a aquisição dos veículos, pela simples apre
sentação às empresas revendedoras dos do
cunientos previstos nO art. 29 da proposta. Co~ 
mo forma de _çontrole prevê-se_ a_ re!llessa, 
à Secretaria dã Receita Federal, da relação 
dos adquirentes, mês a mês .. __ - _ _ 

5. O art. 5o prevê a eXigêndâ do tribUtO 
dispensado com acrés-cimos legais, nos casos 
de alienação do veículo, antes de decorrido 
o prazo de 3 (três) anos, a contar da aqUisiçãO, 
a pessoas dEi que não priél.Cham os requisitos_ 
do art. 1 ~ da proposta. O prazo de 3- (trêS) 
anos é o delimitado pela legislação tributária, 
para o gozo de isenç:õe_s. 

6. O art:6" determina tambérri a exigênda 
do tributo dispensado, com-os acréscimos ~ 
cominações legais previstas na legislação tri
butária, nos casos em que a aquisição ou a 
alienação dos vefculos_ s_e dê s_em_ o preenchi
mento dos requisitos e_ condições estabele
cidos na· proposta. As raz_ões 51âo- 6Qvias:. o 
que se pretende é evitar que pessoas_ que não 
exerçam o serviço de utilidade pública se be-
neficiem -da isenção. . _ _____ ·- _ 

7. O art. 79 fixa a cornpeteTtcia da-Secre
taria da Receita Federal para verifiCar a regula
ridade das aquisições __ e allenações dos veícu
los adquiridos com a isenção prevista na pro~ 
posta, uma vez que a tal órgão do MiniStério 
da Fazenda incumbe a administração tribu-
tária do país. _ _ 

8. -o art. 8~ estabele_c_e a .trao_sli9riedade 
do beneficio,_ uma Véi que o mesmo poderá 
ser prÕrrogadO ou revigorado atraVés de novo 
diploma legal. 

São es_tás" as:_razões qlie levam à apres_en
fuÇão da proposta. 

Sai_a das Sessões, 18 de maiq de 1989. ~ 
Joséjgnti_ci.oFerreira. ,_ , ~~-,o. -· 

(À Comissão de_~sunto_s Económ{CÕS) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~ Os projetas lidos serão Publicados e distri
buídos em avulsos, podendo receber emen
das perante às- corilissões a que foré_U11 despa
Chados, pelo prazo de cinco dias útéis a pãrtfr 
da publicação no· Diário do COni;réS~o '1"/ti
cionaL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- a presidência recebeu, do governador _do 
Distrito F:ede_ral, a mensagem no 31. de 
f989~DF (no 879/89-GAQ, na origem), enca
minhando os balanços da administração dire
ta e o balanço consolidado do Distrito Federal, 
docUmé"itOs- que iritegriim as contas -ãriuais 
do governo do Distrito Federal, referentes ao 
exercício de 1988. ~ 

Nos termos da ResoJução_n9 157, de 1988. 
a matéria será despachada à comissão do Dis
trito Federal . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. __ 

Concedo 8-palavrã: ao nobre se-n:aaor-Afon
soSancho. 
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O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, acabo de receber e de 
ler o relatório anual da organização Bradesco, 
relativo a 1988. E tenho três aspectos a desta
car, os quais dizem respeito diretarnente à mi
nha atividade privada. A dois deles vou referir
me de imediato: um; os resultados da institui
ção bancária Bradesco._ O outro, a beleza do 
trabalho gráfico apresentado. 

Dá orgulho a- n6s. brasileiros, vermos uma 
instituição privada, que acredita no homem 
e no trabalho, que acredita no uso correto 
do capital, apresentar tão amplos e tão sedi
mentados resultados, com percentuais de 
crescimento tão relevantes em relação ao 
exercfcio anterior. Tudo isto fruto da seriedade, 
da competência, do treinamento, do trabalho 
incansável e, sobretudo, da crença no seu prin
cipal instrumento de trabalhO: o seu material 
humano. 

Assinado por Amador Aguiar, presidente do 
Conselbo Superior de Administração do Bra
desco, e pelo presidente da diretoria executiva, 
Lázaro de Mello Brandão, o relatório de 1988 
do Bradesco é um estímulo a todos os que 
trabalham pelo desenvolvim_ento do Brasil. 
Em suas pâginãs encontranlOs reSultados ao 
nível de qualquer instituição internacional de 
países mais desenvolvidos. 

Para citar apenas alguns números, destaco 
que, em 1988, o lucro líquido do Bradesco 
foi de NCZ$ 149 milhões e 700 mil, représeri~ 
tando 14,47% do patrimônio líquido. 

Os tributos pagos e a pagar decorrentes 
das principais atividades da organização Bra
-desco somaram, em 1988 NCZ$ 361,6 mi
lhões, em valores de dezembro. 

O capital social do banco elevou-se de 12 
bilhões de cruzados para 55 milhõeS" de cruza
dos novos, por incorporação de reservas, sem 
emissão de novas ações. O Bradesco estimula 
a participação acionária, eJevando~se a 4 bi
lhões. 232 milhões, 842 mire 147 as ações 
nominativas escriturais. 

Em 1988, ocorreram dois de"sdobramentos 
de ações representativas do capital social do 
banco, sem lhes alterar o valor. Esses desdo
bramentos proporcionaram aos acionistas 
significativas vantagens: aumento de 350% no 
número de ações possu1das e de 1.250% no 
valor dos dividendos mensais que receberam. 

No aspecto do des_empenho, o Bradesco, 
ao findar o exercício de 1988, apresentava vo· 
lume global de recursos capitado junto a um 
público-de '22,7 mithões de clientes. de NCZ$ 
8 bilhões e 500 nlilhões, ou seja, 1.102% sUPe
rior ao ano anterior. 

Com- autonorriia oper8cional, Os gerentes 
das agências do Bradesco agilmente deferi
ram negócios, ensejando necessário apoio 
que possibilitou contribuir para o desenvol
vimento da economia naciona1, 

No campo das opera-ções especiais, a car
teira Finame ultrapassou a Cifra de NCZ$ 
179;3 milhões em atendimento às empresas 
de capital nacional, figurando o Bradesco_·co
mo líder absoluto no sistema em número de 
empresas atendidas, com 13.837 operações 
registradas. 

para b crédito J:Ural, a organização destinou 
NCZ$ 201,6 milhõ~s,_ para custeiq agrfcola, 
pecuário, comercialização e investimentos. 
Foram realizados, no ano, mais de 56 mil servi
ços técnicos,· entre projetas, assistênda técni
ca e fiscalização, tendo percorrido cerca:· de _ 
5 milhõês de quilômetros. 

Acompanhando, com presteza, o expressivo 
volume das exportações brasileiras em 1988, 
o Bradesco negociou_compras de exportação 
nó montaii.le de OS$- 4,6 bilhões, 26_,2% a 
mais do que no ano anteriof, garantindo pelo 
segundo ano consecutivo a participação da 
fatia de 15% do emrcado exportador. 

A automação crescente da carteira de co
branÇa apresentou saldo global de NCZ$ 1,7 
bilhão, o que demonstra a satisfação, dos 
usuários da organização. 

Para evidenciar a colaboração com órgãos 
govemamentafs, o 6radesco apresentou cres
cimento de 470% no volume de arrecadações 
de tributos, no montante de NCZ$ 1.8 bilhão, 
movimentando 159 milhões de documentos. 
Aos segurados e beneficiáriOs do INPS, efe
tuou 18,7 milhóes de pagamentos e em rela
ção aos participantes do PIS, executou 1 ,9 mi
lhão de operações. 

Recebeu no ano passado 1,8 milhão de de
darações do lmposto de renda e pagou 1, 7 
milhãQ de ordens de credito pagamento a ele 
relativas. 

Reconhecendo seu trabalh_o, o Ministério da 
FãZenda credenciou o Bradesco corno a pri
meira institui_Ç~Q financeira privada a realizar 
pagamentos e recebimentos decorrentes da 
movimentaçãO das contas únicas do Tesouro 
Nacional. 

Para realizar esse admlrável trabalho, inte
gravam ·a fede da organização Bradesco, em 
31-12-88,3.601 pontos de atendimento, man
tidos à disposição de seus 9,1 milhões de cor
~_entistas, 13~6 mil_hões de" --depositantes de 
poupança e do públiCo em geraJ, em todas 
as regiOes do País. 

Das 1.668. aQêndas, 899 estão instaladas 
em prédios próprios, utilizando móveis de fa
bricação própria. Caracterizando o Bradesco 
como banco de varejo, foram atendidos -
2,7 milhões de clientes por dia - eu disse, 
por· dia--= n~~ guichês da instituição. 

Nada disto seriª Possível se~ a visão pio
neira e o crescente envolvimento do Bradesco 
cotn a informática. A organização possui 30 
computadores de grande e médio portes, 877 
microcomputadores e 848 sistemas da rede 
Digilab de Automação, que processaram, em 
média, 9 milhões de fançamentos diários. 

No mesmo período, foram f"Dicrofilmados 
2,3 bilhões de documentos. Entre analistas 
cle sist_emas, programadores, operadores e 
pessoal administrativo, o quadro de pessoal 
da área de computação somava 11.290 pes
soas. 

A estrutura Bradesco é ampla e a Organi
zação atua_ em dezenas de atividades, todas 
vohadas para a sua função principal. 

Para não_ me alongar nesta homenagem 
qUe consídero justíssima, desejo reportar-me, 
agora, à atuação da Fundação Bradesco, um 

exemplo a ser seguido por outras instituições 
privadas nacionais, objeto do terceiro aspecto 
a que desejo referir-me. 

Sr. Presidente, Srs .. Senaaores, a_ Organi
zação Bradesco realiza extraordinário trabalho 
soda!, digno do maior reconhecimento por 
todos nós. É absolutamente certo que o ho~ 
mem só se liberta pelo saber. A não ser que 
Invistamos maciçamente em educação - a 
formal e a informal -:- jamais saíremos do 
estágio de País do Terceiro Mundo; jamais 
daremos o salto definitivo, embora nossa eco
nomia possa estar em oitavo ou _sétimo lugar 
no mundo. Tudo passa pela educação. 

Consciente deste fato, a Organização Bra
desco instituiu, há 32 anos, a Fundação Bra
desco, que tem Jnvestido maciçamente na 
educação de crianças e jovens. Seguindo a 
vocação sóció-econômica de cada região on· 
de atua, proporcionou em 1988 ensino pré-es
colar, I o e 29 graus, supletivo de 1 ~ e 2c graus, 
telecurso e cursos profissionalizantes em turis
mo, administração de empíes:as~ eletrônica, 
processamento de dados, redator auxiliar, ma
gistério e técnico agropecuârio. Também des· 
tacam-se cursos de rápida especialização em 
artes gráficas, manutenção de máquinas de 
escritório, sistemas elétricos e telefonia, e cur
sos práticos de culinária, corte e costura, horti
cultura, economia doméstica; e na área rural, 
de insemina-ção-artificial em bovinos e ovinos, 
capatazia rural e apicultura. Esses cursos be
neficiaram diretamente a 44 mil alunos, nas 
33 esColas do Bradesco·, na maioria em locais 
desassistidos. A organização- fornece alimen
tação, assistência médico-odontológica, ves
tuário e material escolar gratuitos. 

Por esse trabalho voltado para o desenvol
vimento e a melhoria da qualidade de vida 
do homem, a Fundação Bradesco foi reco
nhecida pela Legião Brasileira de Assistência, 
em agosto de 1988,- como a mais importante 
agência de desenvolvimento social do Brasil, 
a homenageada com a Medalha do Mérito 
Legionário. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite 
V. EX' um aparte 

O SR. AFONSO SANCHO- Com pra· 
zer, ouço V. Ex", nobre Senador Francisco Ro
Uemberg, 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente 
Senador, o trabalho complementar na área 
da educação que a Fundação Bradesco presta 
ao País é digna de encômios. Aqui em Brasília, 
sabemos nós da credibilidade que contamos 
os seus estabelecimentos de ensino, É quase 
que necessário até se fazer uma seleção pré
via, haja vista a imensa procura de jovens de 
famílias pobres, menos favorecidas, que_ plei
teiam ser alunos das escolas mantidas pela 
Fundação Bradesco. No meu Estado, de uma 
maneira toda especial, a Fundação Bradesco 
mantém escolas de ensino básico, de ensino 
técnico, que vêm de muito cuidar de aprlmorar 
a educação naquelas regiões onde o Governo, 
nem sempre, tem sido feito presente, com 
a necessária criatividade e efetividade. A Fun
dação Bradesco, ao lado de proporcionar uma 
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formação básica esmerada, de formar té<::ni~ 
cos dos mais diversos setores em nível se<:unM 
dário, com a sua atuação, tem estimulado a 
formação de professores e tem proporcionado 
condições para o aperfeiçoamento e .especia
lização desses mesmos mestres. O que ve
mos,, no meu Estado de uma maneira toda 
especial, porque o conheço com mais profun· 
didade, é aqueles que lecionam na Fundação 
Bradesco são realmente os mais capacitados 
e os melhores nas respectivas áreas, nascida
des onde ela mantém a educação. Quero pa
rabenizar V. Ex" cjuan-do, analisando esse rela
tório da Fundação Bradesco, enfatiza a sua 
ação- suplementar, essa sua ação 110 campo 
social que é cuidar também - ao lado de 
investir e de auferir lucros -a Fundação Bra
desco vem investindo no homem brasJieiro. 
Parabéns a V. Ex!' pelo pronunciamento. 

O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço 
o aparte do nobre Senador, mesmo porque 
V. Ex" é ·dentre os Senadores desta Casa, um 
dos que se preocupam profundamenta com 
o ensino, haja vista que agora mesmo está 
entrando com um projeto de grande signifi
cação para a universidade brasileira. 

Por isso, Senador agradeço o aparte de V. 
~continUo, Sr. Presidente. 

Ao todo, 16 estados, um Território e o· Dis
trito Federal estavam beneficiados pela Fun
dação Bradesco, que aplicou, em 1988, NCz$ 
8,7 milhões em valores de dezembro. 

Mais quatro escolas serão inauguradas este 
ano, aumentando pata 55 mü alunos atendi
dos pela Fundação BradeSco. 

A pecuária nacional também tem recebido 
deJa importante incentivo, através de suas cen
trais de tecnologia. Foram processadas e co~ 
mercializadas 765.694 dOses de sêmen, e ex-:. 
portados 24.140 doses. Os oito núdeos de 
treinamento formaram 2.426 técnicos, elevan
do para 20.577 inseminadores preparados 
desde o início de suas ativídades nesse campo. 
Toda essa obra é mantida com recursos da 
própria Fundação Bradesco, além do T op au
be Bradesco. 

Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, devo realçar que a organização Bradesco 
é uma enorme fami1ia, composta por 138 mil 
funcionários (114 mü do banco e 24 mü em
presas coligadas). Todos são estimulados nu
ma carreira que dá a cada um, indistintamente, 
a oportunidade de galgar todos os degraus 
da carreira bancária, podendo ascender aos 
mais elevados cargos da administração. 

A organização Bradesco empregou, em 
1988, NCz$ 4,1 milhões em treinamento,reu· 
nindo 139 mil participantes. O programa de 
ali1'11!ntaçào da instituição despendeu NCz$ 
14;2 milhões, tendo sido servidos, diariamen
te, 130 mil lanches e_35 mil refeições. 
Os beneficies sociais da organizaç~o Bra
desco não param aí: a fundação mal) têm equi
pe integrada por 46 médicos, 564 dentistas 
e 66 enfermeiros e assistentes, que realizaram 
200.169 atendimentos médicos~- 2.006 hospi
talares e ambulatoriais e 1.054.291 atendi
mentos odontológicos. 

Por ser de justiça e merecedora do nosso 
respeito e admiração é que fiz esse registro 
acerca dos resultados alcançados, em 1988, 
pela organização Bradesco, a cujos dirigentes 
e empregados cumprimento neste momento, 
como" exemplo em nosso país, ressaltando os 
seus dois grandes comandantes, Lázaro Bran
dão e Amador Aguiar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Afonso San· 
cho, o Sr. Pompeu de Sousa, ~-Si!cre
tdn'o, deiXa a cadeira da presidência, que 
ê ~ocUpada pelo Sr. Antonio Luíz Maya, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollember$'. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o primeiro 
item da pauta de hoje na Mesa do Senado 
foi a leitura de um projeto de lei que enviei 
a esta Casa, projetO de leí que decidi elaborar 
diante da gravidade dos males que atingem 
o ensino público brasileiro. Em razão dessa 
crise, torna-se imperiosa e inadiável a aplica
ção de remédios fortes e de medidas corajo
sas. Desta forma estamos apresentando à 
consideração desta Casa, projeto de lei que 
"inStitui o ensino pago nas-irisl:ítuições federais 
de ensino superior e dá outras providências". 

No que diz respeito ao ensino oficial de nível 
superior, o papel supletiVo dOEstado acabou 
por se transformar em papel principal, dado 
o volume e o percentual de recursos empre
gados, comparativamente ao ensino funda
mental e ao de nível médio. O ensino superior 
qfitiaLs_o_4i.nho vem absorvendo 80% do orça
mentõ--do Ministério da Educação e, por isso 
mesmo, vcü-se tomando inviável em virtude 
dos problemas crônicos da falta de recursos 
e do preceito constitucional que privilegia, du
rante os próximos dez anos, a universalização 
do ensino fundamental e a erradicação do 
analfabetismo (art. 60 d6 Ato das Disposições 
Transitórias). A partir de agora, portanto, o 
ensino superior terá que dividir com o ensino 
médio tão-somente 50% dos recursos do Mi
nistério da Educação. Ora, isso não será possf· 
vei sem profundas mudanças na estrutura e 
no gerenciamento das instituições públicas de 
ensino superior. 

Uma dessas mudanças, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é a substituição de sua gratuidade 
total e indiscriminada por um ensino criterio
samente pagQ. Esta a proposta do presente 
Projeto de Lei. 

É uma forma, talvez a _única, de se romper 
com este círculo vidoso em que se debate 
o ensino público nadonal: universidades ofi
ciais freqílentadas pelas classes média e alta, 
que estudam inteiramente de graça, consu
mindo a maior parte dos recursos e_ deixando 
na penúria o ensino fundamental e médio, 
Cujos alunos, na sua maioria carentes, jamlliS 
terão condições de competir, nos vestibulares, 
com óS oriundos de escolas e cursinhos parti
culares, especializados para esse fim. 

Segundo observação da socióloga Fernan
da Sobral Benjamim, por trás da seleção técni· 
ca -dos vestibulares há, também, uma se!eção 
sódo-econômica, em decorrência da grada
tiva decadência do ensino público de nível mé
dio. Portanto, na sua maior parte, os alunos 
das universidades públicas têm ·condições de 
pagar seus estudos, ao passo que os alunos_ 
mais carentes, saídos das escolas oficiais, são 
obrigados a estudar em faculdades privadas. 
A objeção--de que os alunos da universidade 
pública já pagam os -estudos via impostos fe
derais e estaduais não vale aqui, porquanto 
os que estudam nas faculdades particulares 
também pagam os mesmos impostos e são 
obrigados a pagar os seus estudos, 

O ensino pago proporcionalmente à renda, 
propiciará também uma forma de __ financia
mento dos cursos notumos, aos quais acor
rerão principalmente os alunos mais (jjrentes 
que-, para- se rrianterem, preCisam trabalhar 
durante o dia. De alguma forma, estará sendo 
combatida a elitização social do ensino supe
rior oficial. 

Ressalvando a gratuidade para os alunos 
comprovadamente faltos de recursos, o pro
jeto de lei estabelece uma cobrança criteriosa, 
com base nos preços médios de mercado e 
levando em conta os custos específicos de 
cada curso, que poderão variar de uma região 
para outra e até de uma Para outra institUição. 
Por isso, os estabelecimentos oficiais de ensi
no superior terão autonomia para organizar 
os seus sistemas de cobrança, desde que os 
submetam à aprovação do órgão técnico fede
ral. 

O Sr. Monso Sancho- Permite V. E](' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -. 
Ouço V. Ex" com imensa honra. 

O Sr. Afonso Sancho- Desejo congratu
lar-me com V. ~ por esse projeto que está 
dando entrada no Senado. Realmente, onde 
existe universidade particular, as universidades 
federais deveriam atender ú!licamente as pes
soas que não têm condições financeiras, mas 
o que se vê é que nas universidades federais 
eS~o Os que têm condições de pagar a contri
buição devida pelo seu ensino. De foi-ma que, 
nobre Senador Francisco Rollemberg, a idéia 
de V. Ex' é maravilhosa e acredito que receberá 
o aplauso de todos os nossos colegas, porque 
será a reparação de uma injustiça que se vem 
praticando. Quantas vezes a família empenha 
tudo o que teln para poder colocar o seu filho 
na universidade particular, quando deveria ter 
o direito de usar a universidade federal. Muito 
obrigado a V. Ex" nobre Senador. 

O SR: FRANCISCO ROLLEMBERG
Agradeço a V. Ex~ pelo aparte, nobre Senador 
Afonso Sancho. 

A minha preocupação foi em decorrênci_a 
desse fato. Observamos isso em Brasma, no 
meu Estado, e acredito também no Estado 
de V. Ex~,jovenS menos favorecidos firiãnceira
mente, como comerciários, taxistas, alguns 
bancários que trabalham dois turnos- durante 
o dia, ganhando salários irrisórios que, no mais 
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das vezes, não são suficientes para o paga
mento da mensalidade de uma universidade. 
E as universidades federais vinham, de uma 
certa forma, resistindo à idéia de se criarem 
cursos notumos e esses alunos não tinham 
outra saída, sendo eles_ os mais pobres, os 
menos capaz_es, financeiramente, sustentando 
e mantendo em funcionamento as universi
dades particulares. isto é um contra-senso. 
Acredito que se estabelecermos o pagamento 
dos cursos superiores nas universidades fede
rais, poderemos obter um equilíbrio social 
conseguindo algum dinheiro e propiciando re
cursos às universidades federais, sensibilizan
do--os, também, para que elas abram cursos 
notumos à semelhança do que ocorre com 
as universidades particulares, para permitir 
que ess_es jovens, que estudam com sacrifício 
muito grande, às vezes até mal alimentados_ 
porque eles não têm salário condigno para 
se alimentar bem e pagar univerSidade, fre
qüentem essas universidades gratuitamente. 
Para isso, até estabeled um teto, __ estab_eleci 
uma maneira de se comprovar a renda familiar 
e, dentro dessa comprovação, cr aluno vai ter 
o pagamento para mais, para menos, ou a 
sua isenção e freqüentar a sua escola e, tam
bém, conseguir o seu diploma na universidade 
federal sem o sacrifício imenso da sua saúde, 
do seu trabalho e do seu pequeno capital. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite_ V_. Ex" 
um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Ouço V. Ex', com muito prazer, nobre Sen-ador 
Jamil Haddad. 

O Sr. JamiJ Haddad - Nobre Senador 
Frandsc:o Rollemberg, V. Ex~ traz à baila um 
assunto que sempre nos preocupou. Sabe
mos nós que só conseguem ingressar na uni
versidade pública, os filhos daqueles que têm 
um padrão de vida razoável. Sáo os que fre
qüentain os cursinhos, que têm melhores con
dições de ter professores que os· preparem 
melhor para o vestibular. Vemos jovens caren
tes, em termos financeirOs, gefã:lmente, en
trando para faculdades pagas e não conse
guindo completar o curso porque, apesar de 
trabalhar para cursar a faculdade à noite, não 
conseguem, em razão da inflação, do custo 
de vida chegar ao fim do curso universitário. 
Cóiigrat.Uio-me com V. Ex• por colocar o Prõ
blema que me preocupava, q-ue- é-o de alunos 
de baixa renda poderem, na realidade, estudar 
gratuitamente dentro do ensino público supe
rior. Meus parabéns a V. Ex• pelo projeto que 
apresenta. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMiiERG
Agradeço a V. Ex" nobre Senador Jamil Had
dad, pelo depoimento que presta e que incor
poro ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, o critério da renda familiar 
igual ou inferior a virite plSõs iladónais de 
salário, como condição para a gratuidade, fun
damenta-se no fato de que uma família de 
cinco pessoas, tomada como a média nacio
nal, que s6 possa contar com pouco mais 
de um piso nacional para cada um de seus 
membros, localiza-se, com certeza, na faixe: 

de absoluta incapacidade· econômica ou ca· 
rência de recursos. 

Finalmente, determina-se que a própria ins
tituição de ensino, por· meio de seu diretório 
acadêmico, se responsabilize pelos instru
mentos de apuração e comprovação da inca
pacidade económica do aluno e de sua família, 
nos temias da presente proposta, como forma 
democrática de participã:ção da comunidade 
acadêmica no gerenciamento do ensino supe
rior __ 

A Nação não pode continuar subvencionan
do indefinida e indiscriminadamente um ensi
no superior caro e socialmente injusto. I:: im
perioso, entre outras coisas, fazer contribuir 
qlf€m pode pagar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, no 
encaminhamento do projeto que envivei à Me
sa nesta tarde. 

f1uito obrigado. (Muito bem!) 

-- _Durante o discurso do Sr. Francisco 
Rollemberg, o Sr. Antonio Luiz Maya, Su~ 
plente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pom

-peu de Sousa, 3" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao noóre Senador Hum
berto Lucena 

O_l!R. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. PfODuncia o seguinte discurs-o.)- Sr. Pre
?.idente, Srs. Senadores, assonio esta tnbuna 
na tarde de hoje para deter-me sobre algumas 
emendas que consegui fossem aprOvadãs na 
Assembléia Nacional Constituinte e se trans
formassem_ em textO da nova COnstituição fe
deral. Essas emendas, sobre as quais vou falar 
nesta tarde, diziam respeito a direitos dos servi
dores públicos da administração direta e indi
reta da União,_ dos Estados, dos Munidpios, 
do Distrito Federal e dos Territórios, e eu não 
tenho como tomar a iniciativa do projetas de 
leis--Que são indispensáveis ao cumprimento 
do texto constitucional. 

Eis o que a nova Constituição no art. 61, 
§ 1~, item II, dispõe: 

''9: _ 1 o SãÕ de inidativã privatiVa do 
Presidente da República as leis que: 

I - .................. ~ ... "~-····-·-·-·-·······--·······-· 

II- disponham sobre: 

a)-··-·---···············································-··· 
b) ·····-··········-·----··---·····----
c) servidores público!} da União e Ter

ritórios, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria 
de civis, reforma e transferência de ml1ita
res para a inatividade. "_ 

Ora~ sr: Presidente e Srs. Senadores, -entre 
as emendas de minha autoria; que foram in
corporadas ao novo texto constitucional, além 
daquela que penaliza a nomeação do servidor 
público da administração direta ou indireta 
sem concurso público de provas ou de provas 
e títulos, com a nulidade do ato e a punição 
da autoridade responsável, na forma da lei, 

consegui tarrlbém aprovar uma Que foi incluí· 
da na Constituição, estabelecendo o seguin~e: 

"AtC39. A União, os Estados, o Dis
trito_ Federal e os Municípios instituirão, 
no âmbito de sua competência, regime 
jurfdico-úníco e planos de carreira para 
os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações 
públicas. (0 gripo é nosso) 

Justamente sobre esse regimejurfdico ÚTJi
cd dos servidores públicos é que desejo, neste 
instante, tecer algumas considerações. 

Lamentavelmente, no Brasil, a partir da re
forma elaborada no Governo Castelo Branco 
em_l9"65, quando, por iniciativa do __ então Mi
nistro Roberto CamPos, se ínstituiU o Fundo 
de Garantia por Terripó de Serviço e se_aCa.:
bou, portanto, com a estabilidade do servidor 
público, passamos_ a ter na administração dire
tã e indireta da União, dos Estados, dos Muni
dpios, do Distrito Federal, dos Territóríós, doiS 
regimes jurídicos, o Estatutário -e o da Conso
lidação das Leis do Trabalho. Sendo· de se 
Saüentar que, qüanto -à CLT, sempre me pare
ceu estranho que o Poder PúblíCõ dela se va
lesse para admitir, sob a proteção de suas 
normas, o seu pessoal, porque a Consolidação 
das Leis do Trabalho veio para gerir as rela
ções juôdicas _entre empregadores e empre
gados na empresa privada. Tanto assim, que 
o grande volume de reclamaÇões trabalhistas, 

- na-primeira, na· segunda e na última instância 
da Justiça do Trabalho, prendem-se, justa
mente, a essas relações de trabalho na empre
sa privada. Quando muitO, se Poderia ou -se 
poderá admitir contratos sob o_ regime da CLT, 
nas chamadas empresas públicas,- quando 
públicas realmente sejam - porque aí, sim, 
há uma verossimilhança entre _a empresa pií~
vada e a empresa pública. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, conti
nuarem ã União, os EstadOs~ o Disbito Federal, 
os T erritOrios e os· MunicípioS -a penaliZar seus 
setvidores, mantendo-os sob o regime ·da 
Consolicfução_ das Leis do Trabalho, é Inteira
mente inadmissível. 

Daí ter-me ufanado com a aprovação da 
emenda de minha autoria que, justamente, _ 
para resolver esse problema, criou o regime 
jurídico único para o servidor público civil. Es
tamos precisando, agorã, regular urgente
mente essa matéria. 

Faço, portanto, desta tribuna, um apelo vee
mente ao Senhor Presidente da República e, 
bem asslm, ao Sr.- Ministro do Planejamento, 
para que se dêem conta da necessidade impe
riosa de enviar ao Con~rress-õ Nãcioiial um 
projeto de lei instituindo, defmitivamente, no 
pals, o regime jurídico único dos servidores 
públicos civis, que não poderá ser outro, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores_, senão o estatu
tário, que já é tradiciOnal e rege grande parcela 
daqueles que trabalham para o serviço público 
federal, para o serviço público estadual e para 
o servfço -público -municipal. Somente ass[m 
poderemos realmente fazer justiça àqueles 
que trabalham para o poder público no Brasil. 
Sendo de acrescentar-se que, ao longo de to- • 
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dos os anos de autoritarismo, e mesmo de
pois, o arrcx:ho salaria1 que passou a vigorar 
na política econômica, penalizou o trabalhador 
brasileiro, e penalizou, penaliza ainda mais os 
que trabalham para o poder públlco porque 
o salário do servidor público é o ma(s aviltado, 
o mais defasado em face da inflação crescente 
e, porque não dizer, galopante dos últimos 
anos no Brasil. Sem _dúvida alguma, o salário 
do Servidor Público CIVil da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Murllcípios foi o mais achatado. 

Mas, além de envio dessa mensagem insti
tuindo regime juridico único, o Senhor Presi
dente da República, devidamente assessorado 
pelo Sr. Ministro do Planejamento, terá tam
bém que encaminhar a6 Congresso Nacional, 
com urgência, urge-ntíSsiMa, o projeto do novo 
Estatuto do Servidor Público Civil da União. 
Há alguns anos se noticia, pela imprensa, que 
essa matéria já foi estudada e que estava de
pendendo apenas de alguns detalhes finais 
para ser envidada, através de mensagem, ao 
Congresso Nadorial. EstainOs, daqUi a pou~ 
cos meses, para começar mafs um dia do 
funcionário públiCO, e eU eSpero, Si. Presiden
te, Srs. Senadores,-que, até lá,-o Senhor Presi
dente da República envie ao COngresso Nacio
nal esses projetes a que me referi, instituindo 
o regime único plJI'a O Sfirvidor Público e, bem 
assim, dispondo sobre o novo Estatuto do Ser
vidor Público Civil. 

0- Sr. Francisco Rollemberg - Permite 
V. EX' .um aparte, nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muita honra, nobre Senador Frarlclsco Ro~ 
llemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Nobre 
Senador Humberto Lucena, neste ano este 
Plenário rejeitou projeto meu no quaHazia um 
cotejo entre o art. _7_?, § 17 e a Consolidação 
das Leis do Trabalho instituindo ,o_ Estatuto 
dos FunCionários Públicos do -País. Analisando 
essa situação, verificamos o seguinte: a Cons
tituição Federal não revogou a CL T e, não 
tendo revogado a CL T, continuamos tendo 
no Serviço Público o funcionário celetista e 
o funcionário estatutário. O estatutário com 
o gozo de férias· anuafs remuneradas com, 
pelo menos, 1/3 a mais do que o salário nor
mal e o celetista podendo vender 1/.3 de seu 
salário. Ora, era uma disparidade: um recebe 
1/.3 a mais que o salário normal e o outro 
pode vender. Então, eu prOpunha que se eS
tendesse aos estatutários os mesmos direitos 
dos celetistas, até que os funcionários públicos 
estivessem sob o mesmo sistema, que seria 
o estatutário. Estã Casã não entendeU bem 
assim. Por isso, faço este aparte a V. Ex" para 
dizer que _esse seu projeto chega em boa hora, 
É preciso que cheguemos a uma decisão: não 
podemos ter no serviço público dois tipos de 
funcionários, celetistas e estatutários, com di
reitos diferêntes para exercerem as mesmas 
funções. A uniformização do Serviço Público 
é necessária e eu o felicito por isso. Vamos 
cobrar. Vamos cobrar a quem de direito essa 
uniformização já, e de pronto: 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Muito 
obrigado a V. Ex', e o que se trata, realmente 
-V. Ex" bem o coloca -é de cumprir rigoro
samente o que está estabelecido na Consti
tuição Federal. 

Por sua vez a nova Oirta, naS Disposições 
Transitórias rio seu ~rt. 20 dispõe:_ 

"Dentro de cento e oitenta dias, prece-
- der-se-á à revisão dos direitos dos servi

dores públicos inativos e pensionistas e 
à ·atualízação dos proventos e pensões_ 
a eles devidos, a frrn de ajustá-los ao dis
posto na COnstituição.'~ 

Nessa norma está escrito, portanto, o direito 
do servidor público aposentado e. do pensio
nista ter uma remuneração condizente com 
a sua -dignidade _humana, o que não ·ocorre 
no Brasil de hoje. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
acredito que também o governo federal, a par
tir do Senhor Presidente da República, terá 
tamb~:m que enviar ao Congresso um prójeto 
de lei nesse sentido; acho que os cálculos, 
que estão sendo feitos para aumentar a contri
buição da Previdência Sodal,já em parte reve
lam uma preocupação nesse sentido. 

Mas, há um outro[onto que me parece 
mais urgente ainda. que, de acordo com 
~menda aprovada de minha autoria e de ou
tros Srs. COnstituintes, índuiU, no art. 89, das 
Disposições Transitórias o seguinte § 5?: 

"A anistia concedida nos termos deste 
artigo aplica-se aos servidores públicos 
civis e aos empregados em todos os rú
veiS de governo ou em suas fundações, 
empresas públicas ou- empresas mistas 
sob controle estatal, exceto nos Ministé
rios Militares, que tenham sido punidos 
ou demitidos por atividades profissionais_ 
interroiripidas em virtude de decisão de 
seus trabalhadore_s, bem como em decor
rência do Decreto-Lei n9 1.632, de 4 de 
agosto d~ _1978, ou por· motivos exclusi
vamente políticos, assegurada a readmis
São dos que foram atingidos a partir de 
1979, observado. o disposto no§ ]9.'' 

:T(ata-s~.9a éJnlsi.@_que foi_incluída ria Cons~ 
tituiÇao Federal, nas suas Disposições Transi
tórias, para aSsegurar a volta ao serviço públi
cO de todos aqueles trabalhadores que foram 
demitidos por motivo de greve, durante um 
determinado período. Tenho ciência de que 
esses trabalhadores, esses servidores, não fo
ram atendidos ainda nos seus requerimentos
Há vários s~tores_ do Governo que não estão 
dando o devido cumprimento a esse dispo· 
sitivo constitucional, notadamente no âmbito 
do MlrilstériO das Comun(cações. Há dezenas 
e dezenas de empregados _da empresa de Cor
reios e T elegráfos, por exemplo, em todo o 
Brasil, que foram sumariamente demitidos por 
motivo de greve no ano passado,- e, diga-se 
de passagem, de greve legal- que até agora 
não voltaram ao serviço, apesar de terem os 
seus ·direitos devidamente garantidos pelo tex

-to constitucional. 
Portarlto, Si-. Presidente e Srs. Senado~es, 

r'eivincUco desta tribuna ao Senhor Presidente 

d13 República que também determine às ·auto
ridades competentes, do primeiro e do segun
do escalão da República, o cumprimento des
se dispositivo constitucional, a fun de que de
zenas, centenas ou milhares de empregados 
de empresas esta~is e de servidores públicos_ 
possam ser afinal amparados por eSsa anistia 
que foi concedida, soberanamente, pelo Ple
riário da Assembléia Nadonal Constituinte. 

Q_ Sr. FranciSCo Rollemberg - Permi
ta-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HuMBERTO LUCENA - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Nobre 
Senador, Humberto Lucena, solicito a V. ~ 
que acrescente ao seu pedido também que 
o Governo fizesse cumprir o item VII, do art 
79: "garantia de salário, nunca inferíór-ao rriíni~ 
mo para os que percebem remuneração variá
vel". Tomei coriheciinento de que há funcio
nários do Ministério da Saúde que têm contra
cheque, hoje, de cinqüenta e sete __ cruzados 
novos, nem, sequer o piso salarial, o salário 
mínimo está sendo mantido para esses fundo· 
nários públicos. Que se faça isso para aqueles 
que estão na ativa, obdecendo o preceito 
constitudonal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Incor
poro, com ·rodo interesse, as Palavras de V. 
Ex" ao meu pronunciamento, que não tem, 
outro objetivo senão o de zelar pelo fiel cum
primento da nova Constituição Federal. _ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os projetas 
de lei ordinária e complementar, que depen
dem da iniciativa parlamentar, já começam 
a ser apresentados, a ter os seus pareceres 
nas comissões_ competentes e, brevemente, 
serão votados nas duas Casas do Congresso 
Nacional. Mas esses outros projetes - entre 
os quais me referi a aJguns- que dependem, 
constituciona]mente, da iniciativa exclusiva do 
Senhor Presidente da República, terão que 
chegar ao CongressO por decisão política do 
Senhor Presidente da República. 

Ê_o que peço e é o que espero. (Muito bem! 
Palmas_J 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. PomP?u de Sousa, 3r>-Se
cretJrlo, deíxa a caJeifa da presidência. 
que é ocupada pelo Sr. Antonio Luiz 
Maya,_ Suplente de Secretátid, 

Durante o discurso do Sr. Humberto Lu
cena, o Sr. Antonio Luiz Maya, Suplente 
de_ Secretário, deixa a cadeil-a dil presi
dência, que é ocupada pelo Sr, Pompeu 
de Sousa, 3t?-5ecretário.. · · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu·de Sousa) 
- Conc_edo a· palavra ao nobre Senador Olavo 
Pires, 

O SR. OLAVO PIRES (PTB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, já está se tomando um lugar 
comum minha subida a esta tribuna para pro
fligar_Q_ desgoverno do Senhor Jerônimo San
tana, em Rondônia, por ações incompatíveis 
com a maje:stade do cargo, por omissões que 
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trescalam a incúria, incomp"elê"Ii.cfâ; pregufça 
e negligência, cujo grau de rejeiç.flo, jun~? à 
população de Rondônia, já atingiu a níveis ele
vadíssimos, nesta seqüência de absurdos, ele 
·e seu desgoverno acabam de incompatibili
zar-se com mais uma nobre laboriosa classe, 
a dosErofessores. -~-------- .. ___ -

Etn lugar de proferir mais uma _c~til~nátia 
contra o Governador incapaz, constrwret este 
pronunciamento com Q_ susbsídio de três do
cwnentos, altamente ~xpressivos, cujas foto-
cópias anexarei ao meu discurso. __ _ 

Primeiro, o Ofício n" 53lSintero/89,_de 3 de 
março de 1989, do Professor Roberto Edu_ar-. 
do Sobiinho, Pfesidente.do Sindicat.Q dos Tra~ 
balhadores em educação do_ Esta_Q_Q _de Ron
dõnia-(Sinterô}"ao Exm" Sr. v-residente da As
sembléia Legislativa· Estadual, _l)eputado Os
waldo Piana. 

Segundo, a nota oficiaT dã Câmara Muni
cipal de Jaru, Município do interior do ~stad~ 
de Rondônia, de 11 de abril de 1989, assinada 
por seu Presidente, Vereador S~bastião Cardo-; 
so dos ·santos e, por fim, a nota oficial expe
dida pela Dírelória do já citado Siritel'o, publi
cada no matutino Alto Madeira, .de 7 de abril 
de W89, pãg. 7. 

Para ilustrar meu pronunciamento, Sr.-Presi
dente, Srs. Senadores, releio tópicos do Oficio_ 
n~ 53/Sintero/89. . :~ _ · . 

Nos dias 27 _e_3_0 de marçq, o Diário Oli_ci_iJ}__ 
do Estado de Rondônia publi<::_ou a: _demissão, 
por ordem do Senhor Oov.ei'D!3..dor, d~ 48 pro
fessores_ de. diferentes muJJicJplos do Estado. 
Essa medida é fruto de_ um i_nquérito adminis
trativo instaurado pelo __ Sr, Jerónimo_ Santana 
para apurar os fatos envolvidos na última gre'-;'e 
d..o magistério (SIC}. _ __ . . _ 

Mais adiante, registra o presidente do SJn
tero: 

"Atitudes como essa do Senhor Gover
nador tem de ser revistas imediatamente, 
sob pena do Poder Judiciário e L_egislativo 
caírem no desc.rédito <;ia. 9pinião pública. 
Afmal, para quem é a lei? Não podemos 
deixar que essa flor que está nascendo, 
a ConstituiçãO, -Sejá ·assassinada pelas 
mãos sujas de um déspota insano. Os 
Deputados são os fazedores de_l_eis_, agora 
se elas são para não serem cumpridas, 
fica uma amarga pérgunta na gátganta: 
para que estão sendo feitag;? A esposa 
do Senhor Governador doi .condenada, 
o Vice-Govemadot: foi écinde_~_ndo, porém 
continuam usufruindo dos direi~ que 
os cargos lhes dão. Entretanto, os 48 pro
fessores, por pedirem melhorias nos sa· 
lálos e condis;Qes_ de vida, por cumprirem 
a lei, são simplesmente demitidos e ?Ujei
tos à fome total. Onde es_ta à lei? (SIC} 

E não fica por aí, Sr. Presidente, nobre Sena· 
dores. Em ·11 de abril_ de.19S9, a Câmarao 
Municipa1 de Jaru expede ~ nota oficial, que 
transcrevo na integra: 

"Nota Ofidal da Câmara Municipal 
de JaruiRO". 

De acordo çom a Moção J1'! 3/$9, de 
autoria dos Vereadores Delmário Santana .. 

Souza ·e MarCos Antônio Chiovetti, a Câ
mara Munkipal de Jaru vem em público, 
repudiar a atitude do seu Governador Je
rónimo Garda de S_antana em demitir 48 
professores, arbritariamente ... 

O mais simplório dos brasileiros a esta 
alturci,_já sabe que o Brasil é regido por 
uma nova Constituição e que muitas con
-quistas foram géirãntidas nesta lei maior. 

. O Senhor_Govemador Jerónimo Santana, 
d~veria_ ter c:onhedmento- de tal coisa, 
pois só assim ele poderia defender o esta· 
do de direito em que vivemos; e para o 
qual ele foi eleito. 

A Câmara. Municipal de Jaru, é uma 
- Casa de legalidades e por isso vem de 

público protestar contra atitude d? Gover· 
nadar que é um ''Ato-ilegal". Pois o Se· 
nhor Jerónimo Santana; desrespeitou a 
nossa lei maior nos seguintes artigos: 
_ .a)_Art.. 59 , inciso IV- não garantiu 
o contraditório no julgamento do proces-

__ so. 
D) Art.. 8? , inciso VIU- dez dos de-_ 

mltidos fazem parte da diretoria do slndi
---.cato .. 

c) -A:rt.- 9~' direito de greve (enquanto 
a lei não diz o que pode, tudo pode). 

d) .. M. 37. _ inciso Vil, direito de greve 
--- nos serviços públicos. 

e) CLT- art. 391 - é vedada a de
missão de mulheres tJrávidas._ Entre 0$ 

48 professores, 4 são mulheres em adian
tado estado de gravidez. · 

i) Art. 10. inciso 11....---alínea "B"
das Dispo~ições Tránsitórias proibe a de

-~miss_ãa_de gestantes. _ 
Diante de todo~ o exposto, a Câmara 

Mlmicipal de Jaru solicita do Senhor Go
vernador, que o mesmo reveja esta atitu· 
de, sob pena de Poder Legisl~tivo eJudi
dário .caírem lia desCrédito total da opi
nião pú~lica. Afinal, para quem é a lei? 

ornara Municipal de Jaru, Sebastião 
-- cãrdoSo dos Santos, PreSldente-(SlC) 

Finalmente, Sr. Presidente, meus ilustres· 
pares, reproduzo a -significativa nota- cifidal do 
sindicato- dos trabalhadores em educação do 
Estado de Rondônia- Sintero, Publicada em 
7 de abril de 1989 e para a qual, considerando 
a importância de seu conteúdo, e a gravidade 
dos tópicos ali mencionados, solicito dos Srs. 
Seri-adorés a_ máxi01?1 a~~nçãO, pata que pos
sam, mesmo" a distância, considerando que 
gOOgraficamente a nossa queri~a e sofrida_ 
Rondônia está a quase quatro mil quilômetros 
distante de Brasília, avaliar_ g _ tx:iste rea1idade 
desse E;stado e_ por que, inclusive como disse 
o início do meu prommciamento, Rondônia, 
no Governo de Jerónimo, é o retrato fiel da 
noVela das 19 horas da Redé Globo, "Que 
ReiSQUEU1'~,- que retra~ ·o_ Reino_de"-Avilan. 

NãO é -excesso de comparação, eminente 
Senador AureO ME'i1lo; é a pura e triste realidade_ 
do Estado que inclusive Serviu de berço para 
V. EX Rondônia está transformada, nada mais 
nada menos~ do que no Reino de Avilan deste 
queridó Bfasil. Quem não assistiu à novela, 

assista a um dos capítulos e melhor vai enten
der esta-c;olnparaçâo que aqui_ tra'nsmito. Da
da a similãridade com meu Estado, passei 

. a-ãSstti-la coi-ri Uin~ cer:ta freqüência. -

A novela global é _essa,_ Que Rei Sou Eu? 
e é o retrato fiel do GoVerno de Jerónimo. 

MaS vamos à -nota. 

Sínd.icato dos Trabalh~dores em Eç:lu~ 
cação de Rondônia - Sintero 

Nota Ofidal 

6-Senhor Jerônlmo Santana fez. publi~ 
car rio Diário Oficial nOs_ dias 27 e 30 
de março uma lista de 48 professores, 
anunciando_ a demissão dos "piores cri~ 

_ _mlnoJ>_os'' qUe eSte Estado já teve nõtídã: 
Esta medida é fruto de um inquérito 

administrativo tão vagabundo e medíocre 
quanto o goveminho do_dito cujó. Esse 
inquérito teve como objetivo_ apurar os 
envolvidos na última _greve do rnag~sV~rio. 
O_ que se ente-nde é que_a nova Constk_ 
tuição ainda não conseguiu entrar no pa~ 
lácio_da Sudeco. AI~ tudo_ é feito à revelia 
de qualquer interesse comunitáriÓ. O Es
tado de direito para o qual Jerónimo foi 
eleito, deixou de existir desde a sua pos~ 
sem·em março de 1989, 

Enquanto a "Ladra .. da esp~sa do go· 
vemador ;;_isto ·quem diz é ajustiça fede· 
ral ____,rouba o dinheiro da LBA, enquanto 
o falsár!_p do Vlce-Governa_Qor é cOnde
nado à_ prisãO, Jerónimo· quer perseguir, 
demitir e destruir quem cumpre com a 
lei e sai à ruê! gritand9 contra a fome 
que seu •·Governtnho" impôs aó funcio
nalismo. 

Se iSto foss_e um estado sério, Gover
nado por homens honestos e preocupa
dos com o bem comum, muita gente já 
estaria na cadeia. Se não,_ vejamos: onde 
foi parar o dinheiro do Beron retirado para 
a campanha do PMDB? Onde foi parar 
o dinheiro do escândalo da madeira? On-

- de está o dinheiro que foi pago para cons
truir 6.000 quilôrnetros _de estradas, que 
até agora só existe no papel? Se 75% 
da folha de pagamento do Estado é pago 
pela União, onde esta o dinheiro_ dos gati
lhos e URP devidos aos_trabalhadores do 
Estado? As falcatruas são tantas que po
deríamos encher várias folhas de papeL 
Qual a moral de: um Gov~mador que para 

- -vingarMse daqueles que não partilham as 
mesmas idéias das suas demite arbitraria~ 
_mente 48 profissionais honestos e em 
pleno exercido de suas atividades pl'ofis-· 
sionais? 

Quar ã. inotãJ do-senhor Jetônímo que, 
para sãdar sUa sede de vingança, oUsa _ 

- infrir1Qfr seis artigOs da Lei Maior da Na~ 
ção? 

O desequilíbrio emocional do Gover
- nadar leva-o a jogar na rua, sem mais 

nem menos, passando por dma de todas 
as le1s, dez dirigentes sindicais, presidente 
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de associação, lideranças do magistério, 
quatro mulheres em adiantado estado de 
gravidez e rriuitos outros· trabalhadores 
deste Estadb. - -

Demitir 48 professores habilit.3dõs, 
quando em quase todas as escolas do 
Estado faltam professores, quando uniw 
dades de ensino fecham suas sal'!s de 
aulas em turnos inteiros por falta de pro
fessores, é brincar demais com os interes
ses da educação. 

Essa atitude fica muito bem para um 
dirigente de uma republiquetinha do Ter
ceiro Mundo; aliás, o _Sr. Jerónimo pape
ria ir para Qganda substituir o ''Saudoso" 
ldiAmim. 

Felizmente, nós ainda vivemos num-
Esf;:ido de direito e a juStiça tér-á de ser 
feita. Jerônimo Santana não é Deus- na 
terra, muito pelo contrário. Corria indiví
duo residente nestes país, ele terá de 
cumprir as leis que nós, brasileiros, apro
vainos. · 
Ne~hum desses professores· é empre

gadínho do Governador, todos são Servi
dores da população deste Estado; dos 
trabalhadores que pagam nossos salários 
e infelizmente. financiam eis eséâridalos 
dos governantes. 

A demissão, além de retratar a inco
mensurável mediocridade do Governa
dor, não resolverá. O problema do arre-: 
eh o salarial de mafs de 300%, da fome 
do funcionalismo e, principalmente, !i:!ba
terá o ânimo de continuarmos a luta con
tra aqueles que ousem não colocar o seu 
poder em beneficio de toda a coletivi
dade. 

Os 48 professores voltarão e ficarão. 
Jerônimo, com todo seu cheiro ruim, par
tirá e não deixará saudades em ninguém. 
A história não reserva espaço para os me
díocres. · 

O Sr. Jutahy ~agalhães - Pemiite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. OLAVO PIRES- Pois não. Ouço, 
com muita honra, o aparte de .V. Ex~. nobre 
Seilador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Nobre Sena:
dor Olavo Pires, estando a ocupar, eventual
mente, a Uderaça do PMDB na sessão de hoje, 
eu gostaria apenas de deixar bem expresso 
para os. nossos Anafs que o silêncio _da Ban
cada não sii;Jnifica que estejamos a concordar 
com o· pronunciamento de V. EX' Na minha 
qua1idade de representante da Bahia, desco
nheço os fatos que estão ocorrendo em Ron
dônia. Então, não teria condições de reba
tê-los, s6 baseado em documentos, com co
nhecimento _de _causa. Certamente, 'este .as
sunto merecerá a atenção do Sr. Governador 
e S. Ex1' apresentará a resposta, através de 
algum ·companheiro de partido do estado ou 
através da Uderança da Bancada, como julgar 
necessário, ou se S. Ex" quiser silenciar, o pro
blema será dele. Mas, eu queria apenas que 
isso ficass_e bem express_o nos Anais, para não 
El'ecer uma omissão d~ PMDB, __ nesta hora 

em que V. Ex• ataca, tão duramente, o gover
nador de Rondônia que é do nosso partido. 

O SR. OLA VO ~PIRES - Agradeço ao 
nobre Senador as colocações e as entendo 
perfeitamente. Mas eu quero adiantar, tamM 
bém, que estas palavras que V. EX' está admi
tindo como sendo minhas, atacando o Sr. Gcr 
vemador Jerónimo Santana, não são do SenaM 
dor Olavo Pires qÚ.e está atacandO o gover: 
nadar. Não. São notas que estou apenas re
produzindo nO meu pronunciamento e que 
retratam, infelizmente, o possicionamento de 
uma classe desesperançada, desamparada- e 
sofredora, que_ é a clasSe dos profesSores de 
Rondônia. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex•, ao_ 
ler, está endossando o que está contido no 
documentá. Não fez ressalvas. Se V. EX' fiZesse 
a ressalva, tudo bem, mas V, Ex• não está 
ressalvando. 

O SR. ()LA VÇ) PIRES - Eu endosso, 
plenamente: Tánto -é- qu:e eu· estou- fazendo 
um pronunciamentO em tomo disso. E ê IaM 
mentável, Senador, que o Brasil ainda tenha 
polítiCos da índole de Jerónimo Santana, ciue 
o .Brasil ainda tenha pessoas como esse heM 
mem que, antes de assumir o poder, antes 
de ascender ao poder, pregava, nesta Casa 
em: qUe hoje estamos, uma conduta, uma li
nha político-partidária reta, integra, honesta, 
que representava a defesa do povo. E esse 
homem, quando assumiu o poder, passou a 
praticar tudo aquilo que' combatia. E é por 
isto que este Senador que .vos fala, seu amigo, 
seu ·colega, com muita honra para mim, dei· 
xou de' pertencer ao PMDB. E dígo mais: saí 
do PMDB do Jerónimo Santana, pofque o -po
vo ·ao PMDB do Estado de Rondônia, na sua 
quase tota1idade, apóia e está coeso com- o
Senador Olavo Pires. Porém, o descalabro em 
Rondônia é absurdo. V. Ex~ ouviu há pouco 
eu mencionar que a espoSa do governador 
foi condenada pela Justiça Federal. Isto é um 
caso absurdo! Os escânda1os no nosso estado 
se sUcedem como o desfile da.escola de sam
bã.-n'á Mai-quês de Sapucaí, _em Pleno carnaval 
rio'RiO de Janeiro. E sobre a comparação que 
fiz, nobre Senador, daquela novela da Globo 
"Que rei sou eu?", já estão dizendo, em Ron
dônia, que o autor da novela esteve,_ quatro 
méses antes de escrever a nov:ela, em Rondô· 
nia, participando do Governo Jerónimo. EnM 
tão, ele tem conhecimento de causa. 

Prosssigo com o meu pronunciamento. 

Melhor do que minhas pa1avras. Sr. Presi
dente, srs. Senadores, por mais claras que fos-
Sem, são as CãtiC:ãS COntundentes de mãis Um 
segmento social rondoniense contra os desca
labros desse falso democrata que é o desgo
vemador Jerõnimo Santana! Solicito à Mesa 
Diretora que encaminhe cópia deste meu pro
nunciamento a Sua Excelência o Senhor Pre
sidente- da República e ao Sr. Ministro da Edu
cação. 

Muito Obrigado. 

(DOCUMENTO$ A Q(JÉ SE REFÉ/?E, o $R. 
SENADOR OLA VO P/RE:S.EM SEU D/SWR

$.0.~ 

"NOTAOFICIALDACÂMARAMUNIOPALDE 
JARU!RO 

De acordo com a Moção no 003/89 .. de auto
ria dos Verea:dore~ Delmàrio de San_té;lna Sou
sa e Marcos Antonio Chlovetti, a Câmara Muni
cipal de Jaru vem em público, repudiar a atitu
de do Sr. Go:Vêrhádof Jefõnlrilõ Garcia de 
Santana, em derilitir 48 professOres, ·arbitra: 
riamente. · 

o mais simplório dos brasileiroS, esta altura, 
já saQe __ que o Brasil é regido por uma nova 
ConstituLção e ·que muitas conquista foram 
garantidas nes~ lej Maior. O Sr. Governador 
Jerónimo Santana, deveria ter ConhecirilentO 
de tal coisa, pois só assim ele poderfa ·defender 
o. Estado _de Direito em que ViveniOs, e para 
o _qual _ele fOi eleito. 

.A_Câmara Municipal de Jãru', é uma Càsa 
de Legalidade e por·isso vêm de plíblíco pro~· 
testar _CQ)1ta __ a atitude do goYemador que é, 
wjt_ ':Ato Ilegal''. -Pois, 9 Sr. Jerôriimo Safttana, 
desrespeitou a nossa Lei Maior nos seguintes 
artigos: · 

·a) Art.5~. incíso LV- Não gaiaritlU o con
traditório no julgamento do processo: 

b) Art. 8"", inciso Vlll- 1 O dos demitidos 
fazem parte de diretoria do sindicato. 

c) Art. 99 ___-:Direito de Greve (encjuantó a· 
lei não dtz o qÚe Pode, tudo pode). 

d) Art. 37', if1ciSO vn -- Direito _de Greve' 
nos serviços P.úb!Jcos. 

e)' CLT -art. 391 -E vedada-a-derriissa-0= 
de mulheres gfávidas. enfie os 48 professores, 
4 são mulheres em adiantado estado de gra~_ 
videz. - - -

f) art. 10, inciso 11- alínea b, Das Dispo
sições Transitórias, proíbe a demissão de ges
tantes. 

Dfante de todo o exposto, a ·Câmara Muni~ 
dpal de Jaru, solícita do Sr. Governador, ·qüe 
o mesmo reveja esta atitude, sobe pena do 
Poder Legislativo e Judiciário caJrem no des
crédito tota1 da ·opinião pública. afinal, para 
quem é a lei? · 

Câmara Municipa1 de Jaru. SebastJão Car
doso dos Santos Presidente." 

SINDICATO DOS tRABALHADORES EM 
EDUCAQ\0 · 

DO ESTADO DE RONDÔNIA -SINTERNO 

Nota Oficial 

_ O Sr. Jeiôilirrio Santana' fez publiCar no Dlá· 
rio Oficial dõS-dias 27 e 30 de rriarço uma 
lista de 48 professores, anunciando a demis
são dos .. piores criminosos" que este estado 
já teve notícia. 

Essa medida _é frUto de um inqliél-ito admi
nistrativo tã.o va_gabundo e medíocre quanto 
o "!;Joverninho'' áo dito cujo. EsSe inquérito 
teve como objetivo apurar os envolvidos na 
última greve do m~gistério. O que se entende 
é que a nova Constituição ainda não conse
guiu entrar no palácio da Sudeco. Ali, tudo 
éfeito __ à revelia de qualquer interesse comu
nitário. O Es_tado -de Direito~ para o qua1 Jerô~-
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nimo foi eleito, deixou de existir desde a sua 
posse em março do 1987. 

Enquanto a "Ladra" da esposa do gover
nador, e isto quem diz é ajustiça federal, rouba 
o dinheirO da LBA. enquanto õ falsário do vice
govemador é condenado à prisão, Jerónimo 
quer perseguir, demitir e çle~uir quem cum
pre com a lei e sai à rua gritando contra a 
fome que seu "goveminho" impôs ao funcio
nalismo. - - · · · · · 

Se: isto fosse um estado sêrlo, govemà.do
por homens honestos e preocupados com b 
bem comum, muita gente já estaria na cadeia. 
se não vejamos: 

Onde foi parar o dinheiró do Beron retirado 
para a campanha do PMDB? Onde foi parar 
o dinheiro do escândalo da madeira? Onde 
está o dinheiro que foi pago para construir 
6.000 km de estradas. que até hoje só existem 
no papel? Se '75% da folha de pagamento 
do estado é paga pela União, onde está o 
dinheiro dos gatilhos e URP devidos aos traba
lhadores do estado? 

As falcatr:uaS São tantas qUe POdenamos en
cher várias Iolhas de papel. Qual a moral de 
um _governador que para se vingar daqueles 
que não partilham as mesmas Idéias das suas, 
demite arbil:rc!!_riamente 48 proftSsioriafs ho
nestos e e_m pleno exercíci0 de suas atividades 
proftSsionais? 

Qual a morai do Sr. Jerónírno que para sa
ciar sua sede de vingança óusa infringir 6 arti
gos da Lei Maior da Nação? 

O desequilíbrio emocional do governador 
leva-o a Jogar lia rua sem mais nem menos, 
passando por cima de todas as leis, 1 O dirigen
tes sindicais, presidente_ de ~~fações, lide
ranças do magistério, 4 mulheres em adian
tado estado de gravidez e muitos outros traba
lhadores de_s~ ~stad_g, 

Demitir-48 professores liabDitados, quando 
em quase todas as escolas do estado faltam 
professores, quando unidades d~ ensino fe
cham suas .salas de aulas em tUrnos inteiroS 
por falta de professores, é brincar demais com 
os interesseS .da educação.-

Essa atitude fica bem para um dirigente de 
uma Republiquetinha do 'Fér_ceiro Mundo, 
aliás, o Sr; Jerónlmo poderia até i_r para o 
Uganda substituir o "saudoso" ldi Amin. 

Felizmente, n6s ainda vivemos num Estado 
de Direito e ajustiça terá_d~ ser·f~lta.Jerônirno 
Santana não é_ Deus na Terra; muito pelo c:on: 
trário. Como 'indivíduo, residente neste País, 
ele terá de_ cumprir as leis que nós, brasil~iros, 
aprovamos. Nenhum desses professores é 
empregadinho do Sr. Governador, tod~ são 
servidores da população deste Esfi1do, dos tra
balhadores que pagam nossos salários e, infe
lizmente, financiam os escândalos dos gover~· 
nantes. . , . 

A demissão, além de retratar a _incomen
surável mediocridade do Sr. Gàvetnãdor, não
resolverá o problema do arrocho salarial de 
mais de 300%, da fome do funcionalismo e, 
principalmente, abaterá o ânimo de continuar
mos a luta contra aqueles que ousem não 
colocar o seu poder em beneficio de toda cole
tividade. 

Os 48 profess-or~·s 'voJtarão e ficarão-. _Jeró
nimo~ com todo s_eu s::beiro ruim, partirá e não 
deixará saudades_ em ninguém. A História não 
reserva espaço para medíocres. 

A Diretoria. 

Offcicin• 00~~/Sil'IIJ;R0/89: 
Pqrto Yelt)o, 3 de abril de 19à9 

AO' 
Pre"sidente:-ua Assembléia legislativa do Esta· 
do de Rondônia 
Sr.'OswaJào PíaOa 
Nesta -
-sr. PrêsldeD·te; 

Nos cüas 27 e 30 _de rriarço, o Diário Oficiãl 
do Estadô púb\ic6u a demissão, por ordem 
Ço.Sr. GoVeffiádoi, dei 48 prqfe-ssores de dife
rentes -municíplcis- do estado. Essa meQ.ida é 
fruto de um inquérito administrativo instau
rado pelo Sr. Jerónimo Santana, para apurar 
os envolvidos ~ última greve do magistér[o. 

O mais simplório dos brasileiros, a esta altu· 
-- ra, já sabe que o B_ras_i1 é regido por uma nova 
Constituiçãb-~· que muitas cqnquistas fo_ram 
garantidas ri: essa Lei Maior. O Sr. J.erônimo 
Santana, como govflrnador çl.o estado, deVeria 
ter conhecimento de tal _coisa, _p9is sÇl assim 
ele poderia defender o EstadO- d~ D_ir~itO ~m 
que vivemos, _e para o qual ele foi eleito. _ 

O Govemªdo__r não quer saber da Consti· 
tuição._que aí está e age do jeito que lhe con
vém._De uma só vez ele desrespeitou: 

, a) Art So, incisO LV- não_ garãntiu o con
traditório no julgamento do pro_cesso.. . 

b) Art.. a~. inciso Mil -- 1_0~ do_s defl'JitjdO!> 
fazem parte da .diretoria do sindíGato. 

c) Art. 9?, ~ direito .de ,greve {enqu~nto a 
lei não diz o que não pode, tudo pode). 

~ d) Art. 37, inciso Vil- Direito de greve nos 
serviços públicos. -

e) _Art....B?, inciso V- Das Disp_osiçóes T ran
sitórias -Se tlido isso _não fosse su(iciE:lnte_,. 
este artigo garante _a anistia ~ todos os traba
lhadores .que foram demitiçlos. por motivo de 
paralisação decretada pela categoria. 

f) CLT- Art. 39-1, é vedada a demissão 
de mulheres grávidas. Entre os 48 profes~ores, 
4 são mulheres em adiantado_ estado de gra-
videz. , .. __ _ 

g) Art. 1 O, inciso II, alínea b, Das Dispo
sições Transitórias - proíbe a demissão de 
gestantes, · 

Atitudes como essa do Sr. Goverftªdor têm 
de ser revistas imediatamente, sob pena do 
Podei Judidátio e Poder Legislativo caírem 
no descrédito total da opinião pública. Afinal, 
para quem é a lei? Não podemos deixar que 
essa_ flor que ora está nascendo, a Constitui
ção, Seja assassinada pelas mãos sujas de um 
déspota_insano. Os deputados são os fazedo
res de lei~. agora se elas são para não serem 
cumprida_s, fiGa _uma amarga pergunta na gar· 
garltã:- para que estão-·sendo feitas? 

A esposa do Sr. Governador foi condenada, 
o vice-governador foi condenado, porém con
tinuam usufruindo dos direito.s que os CC)rgos 
lhes dão. Entretanto, os 48 professores,. por 
pedirem melhorias nos s<;~lários e condições 
de vida, por cumprirem a lei, são simples-

mente demitidos e sujeitos à fome tot~. Ond,e 
~tá a lei? - -

Os._ptofe_ssores demitidos ~o Sindicato dos 
Trabalhadores em EdUcação ainda acreditam 
na lei: Sendo assim, vimqs atê esSji CaSà pedir 
o apoio dos deputados para que a justiça seja 
restabelecida. . . . 

No aguardo das providências cabív~is, des
pedimo-nos. 

Atenciosamente, ,.- Roberto Edl!ardo So· 
brinho, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS~ SE/'IADO
RES: 

Aureo Mello-=--_ RonaldO AragãO~ Almir 
Gabriei-Jarbas· Pa,ssarinho:....:..:. Ed1son Lobão 
_-Hugo Napoleãq_- Carlos Alberto- Dival
do Suruagy - Jo.ão CaJrnpn .::.:. Mend.es Ca
nale. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário: 

É_ lido o seguinte 

REQCIERIMEI'ITO N• 282, DE 1989 

Excelentíssimo Senbod~r.;~idente do Sena-
_dô Federâl , · -

Requeiro, na forma do art. 195, r, do Regi· 
menta Interno, seja incluído em Ordem do 
Dia, o Projeto de Let (fo _Senado no Z2/89, 
de minha_ autoria, que dispõe sobre_ o trans
porte de presos e dá outras ProvidênciaS, uma 
vez que já se esgotou seu prazo de apreciação 
na douta ComisSãO de ·conStituição ·e Justiça, 
a que foi, 'unii::àniente, Ciistribuído. 

Sala_ das SessO~s. 17 de maio de 1989 ......... 
JamilHaddad 

O SR. PRESIDEN'IE (Pompeu de Sousa) 
-Este. requerimento será publicado e incluí
do em Ordem do Dia,_nos te_rmos dq çljsposto 
no art. 279, inciso 11, letra c, do R~g_imento 
Interno. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou:s;:;~.) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 o Seçretário. 

É.lido o seguinte 

REQCIERIMEI'ITO N• 283, DE 1989 

Requeremos, nOs termos do art 37 L b, dq 
Regimento_ (nterno, urgência para o Ofício 
S.-8/89, do Sr. GoVernador <fo_~st~do qa E5,ahia, 
solicitç.ndà autorização ·-ao Senac;fo Federal, 
para contratar operação de empréstimo no 
valor de us$ 750,b_oo,ooo.oo; d~tinadq:s ao 
refinanciamento das d_ívidas contraíd&_s pela 
Companhia de DesenvoMmento do Vale do 
Paraguaçu- Desenvale. 

Sala das Sessões, 1 S de mãi6 de 198Q.Juta
hy Magalhães- Fernando Henrique Cardoso 
-Alfonso CamargÕ -Moisés lfbrão. _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O requei'imento lido s_erá_votado_ logo após 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
_ - Está.esgotado o tempo destinado ao EXpe

diente. Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 223,-âe 1989:· de autoria do 
senador Jutahy Magalhães, ~olicitando, 
nos termos do art. 195, l, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n'~ 23, de 1989, 
de sua autoria, que estabelece normas 
para a privatização das empresas públicas 
e de economia mista, e dá outras provi
dências. __ 

Em votaç-ã6 o requerimento. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria será 

incluída na Ordem do Dia da quarta sessão 
ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SousaJ 
-ltem2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n'~ 224, de I 989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do art. 195, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de LeLdo Senado n" 24, de 1989 
-Complementar, do Senador Ruy Bace
lar, que estabelece normas para o ade
quado tratamento tributário do ato coo
·perativo. 

Ein vOtaÇão o requerimento. 
Os Sfs: Senad6ré5 que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria será 

incluída na Ordem do Dia da quarta sessão 
ordinária subseqüente .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de sousa} 
-Item3: 

.Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n? 2, de 1987 (no 
153/86, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção das Nações 
Unidas contra a Tõfturà e outros Trata
mentos ou Penas CruéiS, Desumanos ou 
Degradantes, aprovada por consenso na 
trigésima nona sessão ( 1984) da Assem- · 
bléia Geral das Nações Unidas, e assinada 
em 23 de setembro de 1985, na sede 
das Nações Unidas, em Nova Iorque, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, sob o n' 16: 
de 1989, da ComissãO 

-de Relações Exteriores e Delésa Na
cional. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(~usa.) 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores_que o apro'!am queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o-pfojéto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 2, DE 1987 

(N9 153/86, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o texto da Convenção das Na

ções Unidas contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas CruéiS, Desuma
nos ou Degradantes, aprovada por crm
senso na XXXIX Sessão (1984) da Assem
bléia Geral das Nações ankfas, eãssinada 
em 23 de setembro de 1985, na sede 
das Nações am'das,_ em Nova Iorque. 

_o Can!;JfeSso Nã.cional deCreta: 
M- 19 - Fica aprovado o texto da Converi~ 

ção das Nações Unidas contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu· 
manos ou Degradantes, aprovada por con
sensO na XXXIX SessãO (1984) da ASsembléia 
Géai das Nações Unidas e assinada em 23 
de setembro de 1985, na sede das Nações 
Unidas, em Nova Iorque. 

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

O SR. PRE$1DENTE (Pompeu de Sousa) 
~ Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

_Passe-se,_ agora, à apreciação do Requeri
m~ntç> n9 283, de urgência, lido no Expediente, 
partcoQficio "S" n9 8/89, relativo a Pleito do 
Governo _do Estado da Bahia, lido em 2 do 
corrente, e que ficou aguardando, na Secre
taria Geral da Mesa, a complementação da 
documentação necessária para sua tramita
~o. - -- - ---

A Presidér\Clã esclarece ao Plenário que, até 
o presente momento, não recebeu do gover
nador do estado respost:::1 ao_ Oficio SN214/89, 
assinado pelo preSidente da Casa, Senado'r 
Nelson Cariieiro,- em que Solicitava a refedda 
documentação. 

- Há, entretanto, requerimento de urgência 
para a proposição em questão, assinado pelos 
Seriadores Jutahy Magalhães, como líder do 
PMDB; Ferriando Henrique Cardoso, como li
der do PSDB; AffonSo Camargo, como líder 
do PTB; Moisés Abrão, como líder do PDC; 
e Mauro Borges. 

Passa-se à votação. 
- Errrvotãção-o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pertfranecer-sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
-Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciaÇão" da matéria, qUe depende de parecer 
da Comissã-o de Assuntos Económicos. 

Solicito ao nobre Senador Jutahy Maga
!hães _o parecer sobre a matéria. 

OSR-JrnAHYMAGAI..HÃES(PMDB
BA Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Sr. Governador do Estado da 
Bahia encaminha à liberação do Senado Fe
derai, -Cõm-o bficio "S''-ir' 08, de 1989, pleito 

--no sentido de que seja autorizada a realização 
·de operação de crédito externo, pelo Govemõ -
desse estado, ito valor deUS$ 750,000,000.00 
(!'>eteçentos e cinqüenta milhões de dólares 
ãffiericãnos), deS_tinados ao reflnailciamento 
das díVidas cõlltraídas pela Companhia de De
senvolvimento do Vale do Paraguaçu - De- _ 

senvale, para a construção da Barragem de 
Pedra do Cavalo e sua conclusão. 

2.' -- No referido oficio do Sr. Governador, 
destaca S. Ex!' o caráter exCepcion-al do pedido, 
dadas as razões que apresenta. _ 

3. Dentre essas alegações, convém desta
car que "a construção da Barragem de Pedra 
do Cavalo, cujas obras se inicíaram em 1978, 
decõft'eni da-necessidade de se evitar o colap
so no abastecimento de água de Salvador_ e 
de sua região metropolitana, consoante os eS: 
tudos técnicos então realizados. 

~'São múltiplos seus objetivos. Além do 
abastecimento d'água, a represa terá capaci
dade para gerar 300MW de energia elétrica; 
possibi!Jtará a irrigação de 30.000 ha (trinta 
mil hectares) de terras cultiváveis, bem comO 
o controle das enchentes elo rio Paraguaçu, 
impedindo, assim, as constantes inundações 
das cidades de_Cachoeira e São Félix, conside
radas monumentos nacionais. 

'Transcorridos mais de dez "anos, os traba
lhos estão paralisados, por falta de recursos; 
há mais de 22 (vinte e dOis) meSeS; embOra
sejam excessivos os gastos com a manuten
ção da barragem, para evitar sua deterioração. 
Estão concluídas apenas as obras de parra
mente e as adutoras de água bruta e_tra~da, 
destinadas às popu1ações de Salvador e Feira 
de Santana, numa extensão de 120 km (Cento 
e vinte quilômetros). _ 

"Para as demais obras, como ,a. Casa de 
Força de 300 MW (de responsabilidade da 
ChesUMMI;:) e outras complementares, indis
pensávejs ao funcionamento do sistema adu-_ 
tore de tratamento e distribuição d'água, não 
há recursos, apesar do Ministério das Minas 
e Energia ter lançado edita! de licitação pública 
para a conclusão da Casa de Força em mea
dos de 1988." 

4. Historiando fatos relacionados com os 
custos e compromissos fmanceiros respec
tivos, o Sr. GOvernador _salienta que "o endivi
damento resultante dessas obras foi tão gigan
tes_co, em confronto com a capacidade finan
c_eira do Estado, _que_ o_ inadimplemento em 
que se encontra a erripre"sa estatal Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu 
- Desenvale teria de ocorr_er .ineYitavelmente, 
a não ser que a União houvesse assumido, 
integralmente,_ seJJs compromissos financei
ros com a obra, conforme se comprometera 
a fazê-lo". 

Na realidade, como demonstra o Sr. Gover
nador, há um coiwênio, firmado em 20-10-81, 
entre o Governo dO Estado, atraVés.da Desen
vale, e a Companhia Hidrelétrica do São Fran
cisco·- Chesf, com interveniênda da Eletro
brás. Por esse convênio, os recursos seriam 
liberados ano a ano, a partir de 1982. Todavia, 
some"rl_te ~9_j_cinqüenta) meses após sua assi~ 
~ura a ·chesf efetuou o primeiro pagamento 
para quitação de uma parte de seu__comp_~
misso,- permariec"endo até hoje inadimplente 
quanto ao restante. 

Isto obrigou o Govem<,1dor do Estado, atra
vés dO Bai1Co de Desenvolvimento do Estado 
da Bãhia ....:. Desem&ã:nCO; -a captai recursos 
e contratar financiameÍltos para a Desenva1e. 
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Posteriormente, após inúmeras negocia
ções e apelos junto às autoridades federais, 
manteve-se o impasse, sendo que, por último, 
o _então Ministro do Planejamento autorizou 
a contratação pretendida pela Desenvale, con
forme consta do Aviso n~ 1263, da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República. 

5. O que se apresenta ao nosso eXame, 
neste caso, é, de um lado, a necessidade de 
se dar andamento a obras_ da maior impor
tância social, destinadas a uma imensa popu
lação do Estado da Bahia e, de outro lado, 
a insensibilidade, a má vontade, a discrimi
nação política odiosa e o burocratismo per
verso que, no propósito notório de prejudicar 
os atuais governantes, atinge toda a população 
do estado e_ em suas necessidades básicas, 
como as de abastecimento de água potável 
e o fornecimento de energia elétrica. 

ABahia é, sem dúvida, um dos estados mais 
importantes da Federação, s_eja pela tradição 
política, Seja pela contribuição- cultural, seja 
por sua posição econômica, seja,· em parti· 
cular, por aquilo que dela se divulga, no mun
do, em nome do Brasil. Por isso mesmo, é 
inadmissível que se mantenha esse tratamen
to discriminatório, forjado por alguns baianOs 
que, em postos de mando na República, não 
se envergonham de apenas pensar em suas 
conveniências pessoais, desprezando o inte
resse público e trabalhando contra o povo de 
sua própria terra. 

6. Autorizado pela Lei Estadual n" 4.884, 
de 25-4-89, o Governo do EStado solidta a 
presente autorização, prestando garantias ou 
contragarantias pertinentes à operação de cré
dito pretendida, mediante a vinculação de par
ceJas das receitas de tributos_e/ou transferên
cias da União, que lhe pertençem. nos termos 
do arl 2~ dessa lei. 

7. Do valor do empréstimo pretendido, os 
recursos dele decorrentes destinam-se: 

"I- US$ 600;ooo,ooo.oo (seiséeritOs 
milhões de dólares am_ericanos) para refi
nanciamento das -d(vid&.s_da_Companhia 
de Des_envolvimento-do_Vale do Paragua
çu e do Projeto Pedra do Cavalo, juntO 
a instituições financeiras, bem como para 
quitação de construtores~ consultores e 
fornecedores; 

II - US$ 150,000,000.00 (cento e cin
qüenta milhões de dólares americanos) 
para efetiva finalidade das obras comple
mentares do Sistema- Pedra do Callalo, 
visando ao tratamento e à distnbliíção de 
água n~ região metropolitana de Salva~ 
dor" (parágrafo único do art. 2" da Lei 
Estadual n' 4.884/89). 

8. Nos termosdo_art..52, item V,_da Consti~ 
tuição, compete ao Senado Federal autorizar 
operações externas de natureza fimmceira, de 
interesse da União, dos estados, do Distrito 
Federal, dos territórios e dos municípioS. 

As drcunstâncias-excepciO:nãfs em Que, dra
maticamente, o pleito vem a nosso exame, 
além de verificadas aS gãrãntias que -o próprio 
estado oferece, na forma da lei, ao adimple
~mento dos compromis~os contratuais respec: 

tivos, esses aspectos nos convencem de que 
o pleito deva ser atendido. 

Assim, opinamO$ pela aprovação da maté~ 
ria, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 24, DE !989 

-Autofiza o-Estado da i3ahia a contratar 
operação de crédito externo, no valor de 
CJS$ 750,000,000.00. 

OSenãdo Federi:tl-resOlv_é 
Art 1, É o Estado da Bahia, nos termos 

do item V. do art. 52, da Constituição Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito ex
temo, no valor total de US$ 750,000,000.00 
(setecentos e cinqüenta milhões- de dólares 
americanos). destinada ao refinanciamento 
das dí\1das contraídas pela Companhia de De
senvolvimento do Vale do Paraguaçu - De
senvale, para a construção da Barragem de 
Pedra do Cavalo e sua conclusão. 

Art 2~ As garantias ou contragarantias re
lativas à operação de -crédito de que trata o 
artigo anterior- SerãO assegUradas mediante 
vinculação de parcelas de receitas estaduais, 
provenientes de tributos e/ou de transferências 
da União, de acordo com o disposto no art. 
2~. da Lei n~ 4.884, de 25 de abril de 1989, 
do Estado da Bahia 

Art. 3" Esta resolução- entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. · 

É o parecer, Sr: Presidente. 

- O SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa) 
- O parecer da ComisSão de Assuntos Eco-
nômlcos conclui pela apresentação de projeto 
de resolução que "autoriza o GOverno do Esta
do da Bahia a contratar operação de crédito 
extemo,-mi_Val0r-de'750 n1ilhões de dólares 
americanOs." 
-~ Completada a instrução da matêria, pas
sa-se à discussão do pfojeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
_Em votação. 
Os Srs. --seiiãdores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado, com o voto contrário do nobre 

SenadOr Jamil Haddad. 
O prOjeto vai à ComissãO Diretora, para a 

redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida 
pelo_ Sr. 1 ~Secretário. 

__ É lida o seguinte. 

PARECER 1'1' 55, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

RedtiÇáo final do Pi'ojeio de Resolução 
n•24. de 1989. ~ 

A Comissão D_iretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n~ 24,-de 1989, 
que au_to_rlia o Governo do Estado da Bahia 
a realizãr, em_c:aráter_ excepcional, operação 
de empréstimo eXterno com a garantia da 

União e contragarantias do Estado da Bahia, 
no valor de US$ 750,000,000.00 (seteCentos 
e cinqüenta milhões de dólares americanos). 

Sala de Reuníõ_es da Comissão, 18 de maio 
de 1989. -~Pompeu de _Sousa, Presidente 
-Jutahy Magalhães, Relator- Áureo MeDo. 

~ANEXO AO PARECER N' 55, DE !989 

Redaçdo final do Projeto de ResolUç~o 
n' 24, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, indso V, da Consti- _ 
tutção, e eu, , Presidente. pro-
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !989 

Autoriza o Oovemo do Estado da Bahia 
a realizar, em car.áter excepcional opera
ção de empréstimo externo com a garan
tia da União e contragarantias do Estado 
da Bahia no valor de(]$$ 75o;ooo,ooo.oo 
(setecentos e cfnqüenta milhões de_ dóla
res americil_nos) 

O senado Federal resolve: 
Art. 1" I:: o Governo do Estado da Bahia, 

nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição 
Federai; autOrizado a contratar operação de 
emPréstimo externo no valor total de US$ 
750,000,000.00 (setéceritos e cinqüenta mi
lhões de dólares americanos), destinada ao· 
refinanciarriento das dívidas contraídas pela 
Campainha de Desenvolvimento -do Vale do 
Paraguaçu - Desenvale, para a construção 
da Barragem de Pedra do Cavalo e sua con
clusão. 

Art 2~ As garantias ou contragarantias re
lativcis à operação- de crédito de que tratã o 
artigo anterior s·erãci asseguradas mediante 
vinculação de parcelas de receitas estaduais, 
provenientes de tributos e/ou de transferências 
da União, de acordo com o disposto no art 
29 da Lei n~ 4.884, de -25- de abiil de 1989, 
do Estado da Bahia. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- COncedo a: PaJavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Para Uma explicação) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, este processo teve sua trami
tação de uma forma que poderíamos chamar 
de apressada - e como só tomei conheci-
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menta do ofício do Presidente do Senado 
quando V. Ex' o Jeu, faço este breve pronuncia
mento como explicação pessoaL 

Esses documentos, solicitados dentro de 
uma realidade política, dentro dOs fatos que 
estão ai comprovadamente ocorrendo, a cada 
instante, em relação à Bahia, só poderiam ser -
apresentados se nós, aqui, aprovássemos esta 
matéria. 

Isso não significa que o Estado da Bahfa 
terá atendido o seu pleito, porque agora é que 
vai começar a luta para se tentar fazer com 
que a Secretaria de Planejamento reconheça 
aquilo que está garantido por escrito em nosSo 
estado. O que eu poderia chamar de conto 
do vigário passado pela União ao Estado da 
Bahia. E não foi por este Governo. Quando 
se fiZeram os primeiros empréstimos para a 
construção de Pedra do Cavalo, quem deveria 
tomar sobre si a resPonsabilidade para pagaM 
mente desse empréstimo era a União mas, 
na preo-cupação de receber recursos externos, 
solicitouMse ad' Governo- do Estado da Bahia, 
de então, que assumisse, através do DesenM 
banco, o seu papel de avaliador, que deveria 
ser da União. 

Tenho conhecimento de um documentaM 
oficio~ escrito, de um exMministro do PlanejaM 
menta, comunicando isto, pedindo que o DeM 
senbanco assumisse a responsabilidade, que 
posteriormente o débito seria transferido_para 
a responsabilidade da União. E nunca o foi. 

Hoje, quando se faz retaliação contra o GoM 
vemo do Estado da Bahia, a desculpa é sem· 
pre que estamos com um débito sem paga· 
menta por parte do Desenbanco, um débito 
que, na realidade, deveria ser da União. 

Esse empréstimo -que foT CohC:edido neste 
momento, esta autorização para sua concesM 
são, vai permitir que o Governo do Estado 
da Bahia negocie com o Ministério do PlanejaM · 
menta, com o Banco Central e com a Secre· 
taria de Planejamento, para ver se; já que-não 
assumem sua própria responsabilidade, libeM 
ram a Bahia de um ônus que não é seu, refiM 
nanciando esta divida. Isso foLrec_onhecido 
outro dia numa comissão, da qual participo, 
quando estiveram aqui o presidente do Banco 
Central e o secretárioMgeral da Secretaria de 
Planejamento, e perguntei a eleS", expressa· 
mente: como vai o conto do vigário da União 
com a Bahia? Em Síntese eles disseram: "Esse 
é um fato multo antigo, e está serTl solução 
até hoje". E não são tomadas as providências 
necessárias para que as Obrigações da União 
para com a Bahia sejam cumpridas. 

Por isso, Sr. Presidente, é _que s6 tomando 
conhecimento na h::~ra, como tomei, do ofício 
do presidente do Sena.do, mas já tendo apre· 
sentado aqui o requerimento de urgência para 
aprovação desta matéria, não poderia evitar 
que o processo fosse aprovado. Este __ é um 
reconhecimento pelo Senado do direito da Ba~ 
hia, e pela Bahia lutarei como puder. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pfegjdente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência convoca sessão conjunta- a 
realizarMse hoje, às_ 18_ horas e 30 minutos. 

no plenário da Câmara dos Deputados, destiM 
nada à apreciação de medidas provisódas, ve
tos e decretos-lei. 

- PassaM~e à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador iram 

Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB-GO. Pro
nunaao-·seguíritearscurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Goveffio José Samey anun- -
cia que _o _Minístro Maílson da Nóbrega está 
outra vez nos Estados Unidos. Não informou, 
porém, que é com o pires na mªo. E é ant.!l'lM 
dado também _que outra miisâá-do Fundo 
Monetário Internacional virá ao Brasil. Virá para 
inspecionar, investigar, bisbilhotar, ver como 
estão sendo feitas as despE!sas e, conseqüen
temente, repreender os governantes do.País, 
esj:ledficamerite os da área econômlca, por 
alguns gastos excessivos, como também ver 
o -que se paga aos trabalhadores~ 

E, na eventualidade de ser conredido esse 
ernf:>iéStirriO,que seria da ordem de US$ -1,5 
bilhão, o endividamento do Brasil terá mais 
uma vez mais elevada a sua dívida, de quanto 
só o amargo futuro .. dirá. E, além çles$a dívida; 
vem outra: virá desta vez, algufTl dinheiro, al-
-guns centavos? -

É sabido que há empréstimos tomados pe
loS Govemo_s de agora e_ ao passado, dos quãis 
um níquel sequer veio ·para o Brasil, ficaram 
onde estavam, para pagar taxas de serviços 
e juro!)_ge mora~ _ _ __ 

Nesta semana que passou, numa conferên
cia, o eminente Juiz Osny Duarte Pereira dizia, 
por exemplo, que, em abril deste ano, o Presi
dente José_Samey queixava:.se de haver pago 
US$ 86 bilhões líquidos, desde 1985, e que 

... essa dívida não cessava de crescer, aproxiM 
mando-se de_ US$ 120 bilhões, e afirmava: 

- "O dinheiro que mandamos para nos
sos credores, de 1985 para cá, daria para 
construir um país." -

Vejam, Srs. Senadores, esse dinheiro pago 
no período do Governo José Samey, segundo 
o próprio Presidente, daria para construir um 
país! Não uma dúzia de Brasílias, mas um 
país! 

Volto ao ilustre Juiz Osny Duarte Pereira 
que, a respeito, afirma: 

"Efetivamente, US$ 86 bílhões é uma 
importância astronómica. A preçós de ju
-nho de 1988, o Projeto de Lei Orçamen
tário para 1989 previa Cz$ 10,85 trilhões 
de gastos públicos da União. Subtraindo 
Cz$ 3,2 tn1hões para as despesas da Dívi
da Pública, a União gastará Cz$ 7,66 tri
lhões. Ainda a dólar de junho de 1988, 
isto soma US$ 37 bilhões, portanto, se 
o Presidente José Samey, em sua gestão. 
enviou US$ 86 bilhões para serviços da 
Dívida Externa, e nada recebeu de volta, 
isto significa 2,3 vezes o que a União está 
despendendo _com o Congresso Nacio
nal, o Poder Judiciário, as Forças Arma
das, os Ministérios da Educação, da Saú
de e demais Ministérios, a Ferrovia Nor· 

-te:-=..5Ur e a Ferrovia do Aço, as usinas 
n~cleares de Angra .dos R~is e todas as 

mordomi?IS ~ marajás somados, neste 
ano de 1989." 

O Juiz Osny' Duarte Pereira se espanta ao 
dizer que o mais espantosO é que oCOrreram
eleições para Governadores, Deputados, Se
nadores, e o Partido político mais impOrtante, 
o PMDB, no ite_m 12 de seu Pro"Q-rama: premeM 
tia um-·parãdeiro a essa orgia. Lembra que
o povo apoiou maciçamente esse compro.: 
misso assumido também nos palanques e na 
televi$ãO. _Recorda, ainda,_ o Jurista que a maior 
parte de nós,- políticos, lutou na Assembléia 
Nacional Constituinte,_ subscrevendo resoluM 
Ções, manifestações e emendas deS!tinadas a 
deter essa sangria mortal do património públiM 
co e que nós está levando para o nível dos 
povos mais pobres ~o Mundo. 

Lamenta, profundamente, o Juiz Osny 
Duarte Pereira que até aqui nada se modificou. 
Sem solução de continuidade, o Governo-José_ 
Samey, que jurou cumprir as promessas de 
Tancredo Neves~ continua pagando religiOsa
mente os juros, cada vez ll)ais elevados, e a 
dívida já se aproxíma de US$120 bilhões. _ 

' Humildemente, no início de sua impressio~ 
nante conferência, o Juiz Osny Duarte_ Pereira 
diz que agradece a oportunidade de "trazer 
nesta hora gravíssima as angústias de cidadão: 
E -como ele, um jurista, todos -e-stão angusM 
tiados, todos estão cada vez r'nais preoc::upa
dos sobretudo quando se anuncia, espalhafa
tosamente, que o Ministro Mailson da Nóbrega 
está outra vez nos EStados Unidos "cavando", 
em nome de um País como o Brasil, mais 
um empréstimo. · 

O grande Jurista Osny-Duarte Pereira salieil
ta que o problema da dívida externa não se 
confina apenas na questão jurídica, mas tamM 
bém conotações políticas. E tanto tem conotaM 
ções políticas que um ex-Presidente dos EstaM 
dos Unidos, Herbert Chark Hoover, afirmou, 
em certá ocasião que "aonde vai o nosso di
nheiro, vão os nossos canhões"~ 

Não me espantarei acaso conhecido colega 
nosso, que convive conosco nesta Casa, presM 
surosamente tome a defesa dos direitos aliení
genas, de uma maior exploração-do que rea!M 
mente é nosso, por instituições como o FMI, 
e, numa das tribunas do Senado, venha fazer 
a apologia do entreguismo, da política norte-a
mericana do "big stick". Está ele fazendo o 
seu papel, apresentando serviços àqueles a 
que serve fielmente. 

Srs. Senadores,_ o que devemos faz_er, o qu_e 
nos impõe executar, sem maior delonga, é 
exigir, em nome deste sofredor povo brasileiro, 
um basta para essas infâmias, todos os desa
tinos que estão _cometendo para com o Brasil. 

Dizem que o empréstimo que o Ministro 
Mailson da Nóbrega tenta obter agora nos Es
tados Unidos será facilitado graças à .abunM 
dante safra agrícola que teremos neste ano. 
Mas é bom que se diga que, quanto mais 
exportamos, menos recebemos pelo exporM 
tação. . 

Faço um apelo aos_ meus nobres pares des
ta Casa: exijamos que o Governo José Samey, 
já no firn de seu ma,ndato, fique de pé e mande 
voltar ao Brasil o Sr. Mailson da Nóbrega e 
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sua caríssima comitiva. Este _ _apeio tarilbém 
objetiva outro ponto: que o Cõngresso, com: 
suas prerrogativas c:oostitucionais, desautorij:e 
novo compromisso financeiro intemaçional 
por pã.rte do Governo José Samey. 

O Governo-do Presidente Samey já não tem, 
nem de leve, por menor que seja, autoridade 
para, em nome do Brasll, depois de promul
gada a Constituição, n_egqciar o presente e 
o futuro do P~Í$. 

O Sr. Almlr Gabriel - Permite V. ~ um 
aparte, Senador Iram Saraivéi? 

O SR. IRAM SARAWA- Com pi'azer, 
oUço V~ -_Exlo - -_ 

O Sr. Almir Gabriel - Gostaria de fazer, 
em adição ao seu belo discurs_o, uma coloca
ção que me parece de_ absoluta importância: 
& E' o MinistrO da Fazenda tem saído em 
périplos repetidos e voltado sempre ao País 
afirmando que _acaba de negociar condições 
vantajosas de recursos adicionais, com vista · 
a repor as necessidades brasil_eiras de divisas. 
Esse Sr. Ministro ou realmente não _está a par 
da Pasta que dirige, ou não tem percepção 
c:ompfeta daquilo que dirige, ou tenta fazer 
com que a Nação brasileira, como um todo, 
se apresente de maneira tola, incapaz de en
tender os seus argumentos como sendo ver
dadeiros, ou de entender as ;;uas afirmações 
como sendo verdadeiras. Admitir-se a hipó
tese de que, na hora em que se encerra um 
Governo fraco, tíbio, como o do _Senhor José 
Samey, próximo de uma eleição_em que tere
mos um Presidente dentre vários candidatos 
que estão afirmando a condição da moratória 
e da revisão da dlvid<;!l externa, _admitir-se a 
hipótese de que os banqueiros internacionais 
financiarão mais rec:ursos para o Brasil neste 
momento ou se é _ingênuo ou se_ é absoluta
mente tolo. Não_foi à_ toa que esses b_anqueiros 
enriqueceram, não foi por falta de inteligência 
e esperteza. Foi, sim, por extrema habilidade 
de tomar dos outros para se enriquecerem, 
a ponto de poderem, como entidades priva
das, financiar até outros pafs_es como ·o BrasiL 
Então, ou ele é _suficientemente ingênuo para 
admitir que, numa situação como esta politi
camente vivida pelo País, ele conseguiria ainda 
os senhores rec1,1rsos adi~ionais ou, então, ele 
pretende fazer com que a sociedade brªsileira 
entenda seus argumentos absolutamente des
providos de qualquer arrazoado. No mel] en
tender, viagens desse tipo, que procuram ou 
afirmam a entrada de recursos adicionais, são 
viagens dispendiosas, que não têm nenhum 
sentido, apenas enganam ou procuram enga
nar a sociedade brasileira, já que este Governo 
n&l tem nenhuma c.:onfi_abilidade, nern interna 
nem externa, e a perspectiva dos próximos 
governantes do Brasil cerWnente não inspira 
os financiadores externos, De modo que eu 
gostaria de colocar essas posições junto ao 
seu discurso, junto às ~uas coloc~®s. 

O SR. IRAM SARAIVA- Nobre Senador 
Almir Gabriel, rea1mente me sinto enriquecido 
quando V. Ex', com este aparfe;-toloca milito 
bem o problema. E V. Ex~ estava presente 
quando o Ministro Maílson da Nó_brega com
pareceu a esta Casa.-_De -ingénuo o Ministro 

nãõ tem nada. E diria que de tolo, menos 
ainda. -
~a realidade, quando S. Ex~ aqui este_ve, 

fugiu, nUm esc.:apisnio até infantil, de todas 
as Questões-qi.le _colocamos, e só podemos 
deduzir- uma coisa: ele realmente sabe o que 
está fazendo, age çom má-fé, pratica mais um 
turismQ em nome da_ pobreza de milhões de 
brasileiros, e. o que é incrível, tudo leva a __ crer 
que, se ele conseguir o seu intento, os dólares 
qUe ele pediu, tnais uma vez es_se dinheiro 
jamais chegará até aqui para suprir as necessi
dades do povo brasileiro. Isso temos que en
tender que é real. 

Outro aspecto grave - e é por esta razão 
que estou soli<:;itando, neste meu pronun.da
meniO, _que esta Casa ~ja do Senhor Presi
dente· dª_ República, - que já o considero 
no fim de mandato- faça com que o próprio 
Ministro "ãbelha",_que, quando não está "f,j. 
zendo cera" nd Brasil, está voando reto~ne 
im~diatãmente 00 Brasi~ pois, na rei:tiidade, 
está. assumindo comprOmissos, nessas via
gens nababescas, que o pr6ximo Presidente 
da_República terá dificuldade_s terríveis em pa
gar. E n6s, que _vamos continuar no Senado 
depois que essa gente sair, temos que real
mente cobrar. 

-Agradeço a V. ~. Senador Almir Gabriel, 
o aparte, que_ me auxiliou em muito, e que 
eu não poderia esperar fosse de_ outra forma. 

O Sr. Leite Chaves -V. Ex~ me conce
de~ía_ um--~.·iparte;nobre Senador? 

O SR. IRAM SARAIVA - Concedo o 
aparte a V. Ex- com qtuito prazer. 

ó s·r.-Leite -Chaves - -Nobre senado[ 
Iram Saraiva, em artigo de ontem, o Jornalista 
Paulo Francis disse que todo esse dinheiro 
novo, (jUe os jornais divu!Qain como sendo 
negociado, inexiste. E até reptou o ministro 
a mostrar o cheque ou mesmo a transferência 
de depósito. TUdO é- uma ficção. O ministro 
esteve aqui, depOiS daqUele meu discurso em 
que pedi que as notas fossem encaminhadas 
para S. Ex' ser processado, na forma da nova 
CónStitU.iÇãcl, _quando injuríãva o Brasil e esta 
Casa. Mas eu não estava, lamentavelmente, 
aqui. Estava no meu Estado e não tinha co
nhecimento de que naqUele dia, se realizasse 
a visita, mas espero qúe outra vez S. Ex" esteja 
aqu[ para as minh-aS interpeiài;ões. O que im
pressiona em tudo istO, e que aO Senado até 
hoje ainda não causou espécie, foram dedara
çOes p<issadas dos bancjuelros de que, se na 
época o Presidente José Samey retirasse o 
Sr. Mailson da Nóbrega, imediatamente se
ria"m susp-ensas- as riegocíações de crédito: Eu 
lembrei aqui, uma Vez, que, se um brasileiro 
aceitar empreQo estrangeiro- sem a expressa 
autorização da Presidêncíci da República, esse 
brasileiro perde a nacionalidade de imediatO. 
Põr oUtrO 1.9.do, o ministro é mantido no mínis
tério por determinação e na conveniência de 
bancos e nações estrangeiras, e nem por isso 
o fato estarrec-e o Pafs. 

O SR. IRAM SARAlV A - Agradeço a 
V. _Ex" a participação,__ meu caro Senador Leite 
Chaves. 

Essa.noSsa preocupação tem uma profun
didade muito grande. Fiquei muito preocu
pado quando o Sr. Ministro Mailson da Nóbre
ga, agora, mais uma vez, assaca contra todos 
nós do Congresso Naciona1, dizendo que o 
Presidente da República não tem tido condi-_ 
ç::ões de Çlnd_ar porque-está cam as mãos ata
das por uma Constituição que nós ftz_eoooS'. 
lsto_é um absurdo e, realmente, não nos mere
ce o mínimo respeito. E o mfriimO- que S. 
Ex' pode fazer é retomar a este Pais imedia
tamente. 

O Sr. JVlansueto de Lavor -Permite V, 
Ex" um ,:lparte? 

-0 SR. IRAM SARAIVA- Pois não. Ouço, 
c.:Om muito prazer, o apa_rte de V. Ex",- nObre--
Senador Mansueto de LaVor. -

O Sr. ~nsuelo de Lavor- Nobre Sena
dor Iram Saraiva, o discurso que V. Ex" faz, 
além de ser _de grande oportunidade, é_ uma 
convocação para que este Senado, como um 
todo - em especial a Comissão que está tra
tando da regulamentação do art. 52 da Consti
tuição Federal- possa-agir corii maior rapi
dez. Essa Comissã_o, que decorreu de uma 
proposição -do Senador Jutahy Magalhães, es
tá trabalhando na elaboração do projeto de 
resolução, que será submetido ao Senado, 
que regulamenta a competência exclusiva do 
Senado da_ República, determinada pelo art 
52 da Constituição. Essa c.:ompetência exclu
siva do Senado diz. respeito ao endividamento 
externo e interno do País. Se trabalharmos 
~m rapidez e eu me incluo, porque sou Mem
bro, e, inc.:lusive, recebi dos Companheiros da 
Comissão a incumbência de ser o Relator des
sa matéria --; poderemos cumprir essa pro
posta que V. Ex' faz de modo bastante opor
tuno, nesta tarde. Poderemos, com essa reso
lução, não apeil.as mandar de volta o Ministra __ 
Mailson da Nóbrega - aliás, tanto faz S. Ex
estar aqui como fora, não interfere em nada 
nos assuntos, praticamente, deste caos eco
nômico do País. 

O SR. IRAM SARAWA- Melhor seria 
se ficã.sse fora, 

O Sr. Mansueto de Lavor- Talvez. Me
lhor ainda, porqUe estava junto aos seus S. 
~ é, nada .m.~is nada menos, do que um 
preposto dos banqueiros internacionais; S. Ex"· 
não tem a confiança nem do pová brasiléiro, 
nem das forças políticas que estão interes
s~das no bem _do PaJs, S. Ex~ tem a confiança, 
reiteradas vezes dedarad,:l, dos banqueiros in
ternacionais. Mas não adianta, eminente Sena~ 
dor Iram Saraiva, fazer a mira no Ministro Mail-

- sonda Nóbrega. O (Jue adiarita? Nilo vai adian
tar nada. O protilema é o conjunto deste-Cio
vemo. Até que é realmente exagerado chamar 
isso que está aí de Govem:~. Cito apénas uin 
exemplo, e sem querer alongar-me para tomar 
o tempo do discurso de V. EX', circunstan
ciado, detalhado sobre o desempenho de um 
Ministro apenas. Vejamos o conjunto, e pegué
mos outro Ministro de outra Pasta importan
tíssima, ligada umbilicalmente aos assuntos 
econômicos e_ financeiros c!-'?' Pais, que é o 
Ministro das Minas e Eriergia. S. Ex'1 foí ãilteon-
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tem à televisão declarar que o fornecimento 
do álcool estava totalmente regularizado, que 
havia num posto ou noutro a falta do produto, 
mas que essa situação estava já sanada. Hoje, 
técnicos da Petrobrás declaram que os esto
ques de álcool estão a zero. É o colapso total! 
O Goverrío, por outro lado, anuncia que é pre
ciso reduzir a produção dQcarro a álcool para 
50%. O Presidente da AUtOlatin.?i ou da muTti
nacional dos automóveis, o Sr. Wolfgang 
Sauer, declara que as montadoras não são 
padarias, que podem mudar o produto da noi
te para o dia, esquentar o pão da noite para 
o dia, e que o Governo (Jue se ate com a 
sua confusão, com o seu desgoverno. Este 
é o panorama do Governo José Samey. O 
que temos que fazer, Senador, é rezar para 
que o tempo passe depressa. Este Pais é gran
de demaisl Se este País não fosse tão grande 
e tão forte, já se teria esfacelado completa
mente com essa catástrofe que se apelida de 
Governo Samey. Então, nobre Senador, eu 
tenho que apoiar V. EX" e dizer que, se pudés
semos arranjar um jeito _de o Ministro ficar 
por lá mesmo, junto aos seus, seria excelente 
medida que iríamos fazer, mas, de nossa parte, 
nos compete, a começar de mim como Rela
tor, e de todos os Companheiros da Coffif5São 
e do Senado, nos compete apressar os traba
lhos de elaboração e votação da nova resolu
ção que determina e regulamenta a compe
a exclusiva do Senado, estipulada pelo art. 52 
da Constituição. O -Controle da dívida externa 
e interna, da dívida mobiliária e da dívida exter
na, é desta Casa, e esta Casa nâo pode PrOTelar 
essa regulamentação. É um_ desafio". para to
dos nós que V. Ex" lança na tarde de hoje, 
eminente Senador. 

OSR. IRAMSARANA-Muitoobrigado, 
Senador Mansueto de LavOr, pelo seu apãrte. 

Realmente, não podemos abrir mão disso. 
Se o fizermos, estaremos abrindo mão da pró
pria prerrogativa, abrindo mão do mandato. 

Quando tive como alvo o Ministro Mailson 
da Nóbrega, eu até desejava, realmente, que 
S. EX' permanecesse lá. Mas a minha preocu
pação é que S. B:• _está usando o dinheirõ 
do povo brasileiro. Por isso que quero a volta 
de S. Ex" imediatamente. Se S. EX' puder vol
tar, depois, com alguns dólares norte-ame
ricanos e permanecer por lá, tudo bem! Até 
aí temos que concordar. 

Na realidade, quando V. Ex!', depois, estende 
a outros ministros, nós chegamos ao _caos, 
que eu diria dos tempos de Rui Barbosa:~Aliás, 
Rui sempre está muito presente na vida nacio
nal. Ele disse que a grande crise do Brasil 
não é econômica, não é social. Ele diziã, na
quela época, que era a crise moral. Veja V. 
EX' que Rui está bem atualizado. Este é o grtm
de problema brasilelro. Agradeço a V. Ex" o 
aparte. 

Sr. Presidente, aqui, nesta grande Nação em 
que nasceu Tiradentes, vive um povo que tem 
aversão ao sabujismo, que recusa a diz.er o 
que a cúpula governamental sempre diz: yes, 
sir. O capital estrangeiro que quiser aportar 
aqui, para contribuir para o nosso desenvol
vimento, embora desse investimento obtenha 

lucro, tudo certo. Mas ao capital estrangeiro 
que para cá chega visando só a obtenção de 
lucros fáceis, e muitas vezes desonestos, cabe
nos dizer simplesmente: go home! lsso não 
é xenofobia, mas patriotismo! 

Para concluir, eu, pessoalmente, desejo·que 
tivéSsemos apenas dez por cento do patrio
tismo norte-americano. E lá ess.e sentimento 
rião é de xenofobia. É patriotismo mesmo! 
-- Espero_ que isso_ aconteÇa aqui no Brasil 
e possamos ver noSSO-País desenvolvido, cres
cendo, e se algunl dinheiro chegar aqui para -
o desenvolvimento, q_ue se não faça um endivi
damento tresloucado, como se fez até aqui; 
que possamos ãcolher esse dinheiro, mas pa
·ra o desenvolvimento e não apenas para· o 
enriquecimento ilidto de muitos Outras. 

Muito obrigado, Sr. eresidente. (Muito bem! 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....:. Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves 

~ ~C O SR .. LEITE CIV\ VES PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REV!
SÁO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conce-do a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.- Sr. Pre
-Sidente, Srs. Senadores, quis 6 destino entre
gar à rima da _transi~:ã"o uma dádiva: oriundo 
da pequenína Pinheiros, no Maranhão, um 
Presidente nordestino. Pura rima. "Sem solu
ção" ... José Samey nada fez pelo Brasil, nada 

-fez pelo Nordeste, e, se fez por Pinheiros, oxalá 
(!) sabe-o, apenas, o Tribunal de ContaS. Fez. 
apertas o eterno retomo sobre si mesmo ao 
proclamar seu apoio a um candidato "mode
rado" à sua sucessão. 

Não fosse o gosto amargo da tragédia e 
diríaro_os que tudo foi um mero equívoco. Um 
fruto da perversidade do acaso que" prostrou 
ao leito que viría a ser de morte o verdadeiro 

-condutor da transição que foiTancredo Neves 
e nos legou 5 anos de contemporização e 
pusilanimidade frente aos graves problemas 
do País. 

Estamos, agora, frente a um novo desafio. 
A 15 de novembro os bra,sileiros elegerão pelo 
voto dir~to o novo Presidente da República. 
Há enorme sofrimeOfo e dor entre a população 
trabalhadora que já não mais suporta pagar 
com a sua cãme-os erros e Omissões de suces
sivos governos. Mas há, sobretudo, enorme 
esperança de renovação a exigir posiciona
mentos claros e espírito público dos candi
dat.os, __ d~ forma a inaugurar uma nova era 
de redenção social para os brasileiros. 

Os nordestinos, terão aí, decisivo papel. 
Costrtuem; na região_ de origem, um blo_c_o 
espoliado com características claramente 
identificadas em ternios culturais e sedais, 
não inferfor a 25% do- eleitorado nactonal. 
Além disto, conformam há várias décadas o 
grosso_das populações migradas que ora se _ 

dirigiram para São Paulo e o Centro Sul, ora 
para o Centro Oeste, criando verdadeiras ex
tensão _das regiões de origem em Brasília e 
Araguaína, ora para a AJ:nazônia, perdendo-se 
na imensidão de seus rios e matas._ 

Os nordestinOs deveni, eritão, se perguntar: 
-o que deSejam pai"a o Brasil; o que desejam 
parª o Nordeste? 

Do ponto de vista naclonal, os nordestinos 
sabem que devem apoiar uma política de reto
mada do desenvolvimento _económico, cãpaz 
de geiar excedentes fiscais suficientes para 
a canalização de recursos destinados à recu
peração de regiões deprimidas como o Nor
deste ou à ab-ertura-de zonas pioneiras no Nor
te e-Centro-Oe_Ste. 

É sabido como o Nordeste começou a se 
marginalizar da economia nacional desde que 
perdeu, ainda nos primórdios da formação do 
País, Süa condição de sede do poder, então 
colonial. Apertado numa estreita faixa de fertili
dade entre o sertão e o mar, o nordestino 
desafiou a ·natureza e· se impôs c_omo -··um 
forte" realizando o prodigioSo milâQre da mal-

- tij:>licação da vida. Poucos povos terão reali
zado esta façanha na América Latina e no Carl~ 
be, onde as -condições de ocuPação humafia 
foram mais ou menos semelharites. Bastifve:r 
_a população da América Central, do Peru e 
Chile, e ver-se-á que o nordestino foi um deste
mido que enveredou, com parcos meios tec
nológiÇOs à sUa disposição, sobre o- sertão 
sen11-áiid6- argerlninando uma inVejável Oéu
pação. Mas, curiosamente, "é propriamente 
só no decorrer do ciclo do café, já adiatJtado 
o sêculo XX. que a economia nordestina ·per
deu ãs <:h<inces históricas de continuar, em 
pé de igualdade, um dos centros dinâmicos 

--do desenvolvimento nacional". É a partir daí 
que se abre um verdadeiro fosso de desiguã.J.. 
dade entre o Norte-Nordeste e Sul-SudeSte 
do País, ainda hoje carente de políticas etetiv-as 

_de desenvolvimento regional. ~as fases, po
-rém-, -de maior prosperidade, estas disparida
deS, niésmo- a um ritino lento e -insuficiente. 
tem diminuído, ao contrário das fases reces
sivas. Isto está, portantõ, a ateStãi a- in1Pfúlo
sidade para os nordestinos de se empenharem 
a fundo na- defesa de políticas francamente 
desenvolvimentistas. Em termos coricietos, 
na atual conjuntura, isto significa dara defini
ção a favor cfe deds-ae·s-que reduzam o volume 
das transferêricí8s líquidas do País para o exte
rior, resultantes de uma renegociação não 
convéncional da dívida externa - calcada na 
redução do valor total da dividã: com base 
nos indícadoreS-de sua desvalorização no mer
Cado secundário e no pagamento parcial dos 
juros em moeda nacional- e nã recuperçaão 
da capacidade de inveStimentO do setor públi
co, a inidar-se por uma brusca desaceleração 
da ciranda financeira mantida em 97% de seus 
"caYãlinhos" cbm títulos governamentaiS- de 
elevada rentabilidade e nenhum risco. 

A par deste alinhamento às medidas_ pro
gressistas_do govern-o federal, oS nordeStinos 
devem, taffibém, peiseguir aquelas proPOstas 
no sentido_de pactar um claro programa de 
redução das disparidades regionais no Brasil. 
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Aqui não se trata de reeditar provincianisw 
mos, tais como- "temos que eleger um nor
destino, um operário, um jovem ou uma mu
lher". Sfogans rimam, mas, como nos tem 
demonstrado a história, não solucionam pro
blemas. Pelo contrário, às vezes colocam mais 
um ... O Presidente Samey é urri nordestino. 
T etá entrado na históría como aquele que de
pois de 19 anos ocupou a cadeira presidencial. 
Pois bem: o que fez? Deu-nos d racionamento 
de energia no ano de 1987, com danos irrepa
ráveis à economia regional; a hidrelétrica de 
Xingó entrou em 1989 despedindo 1.000 fun
cionários, e como destaca o editorialista José 
Paulo C8Vali::8nti Filho, na Fófha de S. Paulo, 
de 03 de maiç;o passado, "não são mais por
que as empreiteiras suprimiram um turno de 
trabalho e estão bancando do seu bolso o 
atraso no pagamento do Governo. 

Podemos ter certeza que, doravante, o Nor
deste operará com riscos de déficit superiores 
a 12% ao ano, nível superior ao nacional e 
indutor de grande probabilidade de novos ra
donamentos a partir de 1991. 

O mesmo editOrialista comenta algumas 
medidas recentes do Governo Samey, e apon
ta para um horizonte nada promissor no ano 
em curso: 

O cenário para 1989 indiCa um ano muito 
pouco próspero para o Nordeste, Que s6 é 
prioridade na retórica dos discursos oficiEds. 
T ame-se como exemplo _o _orçamento da Su
dene, consumido por um problema estrutural, 
ainda não resolvido, que resulta da defasagem 
entre uma dotação calculada em cruzados, 
sem correção, sobre um per'Centual dos lucros 
das empresas (art. 34 da Lei n9 7.450), lucro 
esse cujo pagamento é corrigido monetaria
mente; e em um quadro de alta inflação, como 
o nosso, o orçamento real da Sudene reduz-se 
expressivamente. 

Em 1987, por exemplo, as liberações efeti
vas para a Sudene somaram 27 milhões de 
OTN sobre um orçamento nominal de 95. 
Menos de um terço. Nesse" ano de 1988 o 
orçamento de _Cz$ 73 bilhões representava em 
janeiro 12Z milhõeS de üTN; e até agora, com 
o orçamento quase completado, os recursos 
liberados valeram algo corno_37 milhões de 
OTN. Novamente, menos de 1!3 do orçamen
to nominal. Sem contar qu__e eSses recursos 
ainda sofreril a desvalorização ecoriômic_a de
corrente da retenção d_esses recursos, sem re
muneração, por 30 e 40 dias de prazo médio 
entre a liberação formal e a disponibilidade 
efetiva dos recursos pelo empresário. 

E isso não é um acidente. O governo acaba 
de substituir parte do Imposto de Renda (no 
qual estados e municípios detêm percentual) 
pela contribuição da PreVidência, retendo re
cursos na-"6rbita federal, sem obrigação de 

· partRQa, Pior, com a cumplicidade de uma 
bancada nordestina que se comporta como 
se já tivesse emigrado_. 

Portanto, se é para atrasar ainda mais o 
Nordeste, tal como fez o Presidente Samey, 
com sua política económica recessiva e medi
das prejudiciais à Região, melhor um pacto. 
Um pacto da região com os candidatos dis-

postos, se eleitos, ã redimir verdadeiramente 
·o Nordeste, reinserindo dinamicamente sua 
econonlia na economia nadonal e a partir daí 

estão publicados os dados do Censo Econó
mico de 1985. 

na e_cOnomia mundial. -

É lamentável que ~ste pacto não se possa 
firmar sobre uma base de dados relevantes 
sobre_as inetas a serem perseguidas. Terá que 
se fazer avalizar por estratégias globais e pou
cos instrumentos. Não temos ainda informa~ 
çÕes precisas sobre o comportamentO dos 
desníveis de renda no País na década de 80. 
Daí a -difiCUldade dos prognósticos. A Sudene 
tem estini.ativas dos -p(B estaduais para o pe
rfodo 1980/83 e para o PIB/NE entre-
1980/1986. As coletas do PNAO indicam da
dos globais até 1984, e é só a partir desta 
com desagregações po1 estados, e ainda não 

Mas devemos exigir resültados melhores e 
mais rápidos que os obtidos nos últimos 20 
atias e particularmente, no último lustro. Prati
camente mantivemos a participação no PIB 
em torno de 12% entre 1970 e 19@ e, do 
ponto de vista da renda per-capita. apenas 
elevamos o_ percentual dos ·nordestinos de 
38.8% para 40,9% da média nacional. 

Neste mesmo período o coeficiente de va· 
fiação das desigualdades regionais 0/W), simi~ 
lar ao coefidente_-de "GINr' que mede a cOn
centração pessoal da renda, teve pequena me
lfiora: (Anexo I) 

1970 
1975 
1980 

'0,66 
-0,61 
-0,54 

Dados prelhnlnarcs da Sudo?ne para 1987 e 1988, publicados 
na Gnl!t~ Mereant i 1, •lP. 30 de '"WCO PhS:.ano. lmJ lcam graMes 

_CPJOúas nos niveis de- rC'ndJ regl0<1al, que só não foram maiores 
g-acas és safras agrícolas P.~trernarr.ente fa~orâveis. 

VIsta e111 D{'rsncctl~a. portanto, a POlitica de incentivos tem 
funcionado co~o fatO(' úc tr0J1sfor111ação estrutural da economia 
nordestlrla fl roOiJç?lo r-etatov.;~ nos desni~ís <:lerenctaentrea 
re'glão·e a lltédf3: nactonal (o\ncKo X}. Contucro. poue-se Mlrmar-. com 
certeza. Q.le o periOOo mais favorável <~O Nord'.:!ste foi a dócaaa de 
7(), QJando forem r.a10res, t.:Jmbém, as taxas nacionais. E, já 
conf lrmar, QUe os anos da Nova RepúOllca foram os piores porQJe jâ 
passO!J o Nordeste {Anexo JXl. 

TAOELA I 

f'ROOUTO INTERNO BflUTO A CUSTO OE FÂT()I"I(S PÁRA 1\S REGIÕES E. E:STAOOS 
BRI\SJLE.IROS E~ 1970. 1975 e 1980 {') 

(em milhÕes de cruzados oe 1980) 

PIB REGIONAL E ESTAOOAL f>l6_ CO!tl i. E'l8 NACIONAL 
RE.GI~SE----~~~~~~~~~~~~~~~ 

ESTAOOS 1970 1975 1980 1970 1975 191l) 

""'" Rondõn1a 

""'• Amazonas 
Rorai~aa 
Pará 

"'"' Nordeste 
l.laramão· 
P1aui 
Ceará 
R, O. do Norte 
Paraiba 
Pernambuco 
A lagoas 
Sergipe 
BMta 

SudeStl! 
Mina' Gel"atS 
Espir1to Santo 
Rio de Jar~eiro 
sao Paulo 

'"' Paraná 
Santa catar i na 
R.G. do Sul 

Ctlntro-Ocs:te 
Uato Grosso 
Goiâs 
Distrito Federal 
w. Grosso do Sul 

Total 

99.3 162.6 379,3 2,16 2. tO 
4.8 9.3 29,2 0,10 0.12 
5,S 6,2 14,3 O, 13 0,08 

31.6 58,2 134 0,69 0,75 
1,5 2,6 5,2 0.03__ 0.03 

50.4 81,.7 167.9 1,10 1,05 
5,2 ~.7 8,7 0,11 0.06 

537.7 877,4 t47t.4 tt.71 11,3Q 
37,8 58,9 103,7 0,82 Õ.76 
16.9 2!1,1 46.5 0.37 0,37 
613.1 102,5 189,5 1,44 1.32 
24,6 46, t 75 0.54 0,59 
32..7 54.9 _80,1 0.71 0,71 

133.7 211,5 311.7 2,-91 2,72 
31,2 50.1 81,7 0,68 0.65 
19,8 31.2 49,5 0,43 0.40 

174,8 293.1 533,7 3",50 3,78 

3011,2 4984,3 7666,3 65.55 54.22 
380,3 666,6 1140 8,28 8.59 
54,1 82,3 178,4 1,18 1.06 

765,7 1193,3 1743.3 16,67 15,37 
1811,1 3042,1 4604,6 39,43 39,19 

7ô7. 7 
249,5 
!2.3.00 
395.2 

177,9 

~~:i 
58,1 

1-4"05.8 
520,6 
2.16.9 
668,3 

331.1 
34, I 

12.4.3 
109.1 
63.6 

2087.6 16.71 
715,8 5,43 
391.6 2.68 
980,2 a·.so 
677 ·' - 3.67 

73 I ,09 
22.7 15,20 

243.8 1,2.6 
133,6 

18,11 
6~71 
2, 79 
8,61 

-4,27 
0,44 
1,60 
1.41 
o.sz 

'·"' 0,24 
o. rz 
'·"' 0.04 
1.53 
0.07 

11,98 

'·" 038 
1,54 
0,61 
0.65 
2,54 
0,61 
0,40 
4.35 

62,42. 
9,28 
1.45 

14. !9_ 
37.49 

17.00. 

'·" 3.19 
',98 

5.52 
0,59 
>.Jl5 
1,9!1 
1,09 

4593,7 7761,-4 12282_ 100,00 100,00 100,00 

fll'!TE: Centro de Contas Nacionais da Fundar;ão Oetüllo vãi'gas. 

(") Os valores registrados para cada estado referCI!l-se aos CVfl 
puderam ser regt01atlzarjX>. O total na tabela. e a soma aos valores 

-de cada estado e não o P!S c!o aras li. A d1fenrença para menos é 
17,3, 13,5 e 2,6%, respectivamente oara 1970. 1975 e 1980. 
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TABELA II 

TAXAS DE CRESCIMENTO _MffilAS ANUAIS DO PJB 
REGIONAIS E. ESTADUAIS NOS PERÍODOS 

1970/75, 1975/80 E 1910/80 
(Em Percentagem} 

TAXAS OE CRESCJ"MENltl 
REGJÕES E 

ESTAOOS 1970/75 1975/80 1970/80 

Norte 10,39 18,44 14,34 
Rondõnla 14,39 25,69 19,85 
Acre --1,04 .,8,33 9,34 
Amazonas 12,99 18,16 15,54 
ROraima 12,49 14,49 13,49 
Pará 10,13 18,12 14,05 
Amapá ~ 1,88 13,21 5,39 

Nordeste 10,29 10,89 10,59 
Mclr:Jnhào 9,28 11,98 10,62 
Piauí 11,53 9,85 10,69 
ceará 9,15 13,08 11,10 
R.G. do Norte 13,86 10,22 11,79 
Paraíba 10,91 7,84 9,37 
Pernambuco 9,60 8,07 8,83 
A lagoas 9,92 10,26 10,09 
Sergipe 9,50 9,65 9,57 
Bahia 10,89 i2, 71', 11,18 

Sudeste 10,61 8,99 9,8 
Minas Gerais 11,88 11.33 11,6 
Esplr i to Santo 8, 78 16,73 12,68 
Rio de Janeiro 9,28 7,88 8,58 -
São Paulo 10,93 8,64 9, 78 

Sul 12,86 8,23 1Õ,52 
Paraná 15,85 ,, .. _,6,_58 1 !, 12 
Santa Catarina 1.2.;01 12,54 12,28 
R.G. do Sul 1.1,08 7,96 9,51 

Centro-Oeste 13,24 15,39 14,31 
Mato Grosso - .16~"' l 3,83 
Goiás 1'2,21 12,79 \2.,'53 
Distrito Federal 13,40 17,45 15,43 
M. Grosso do Su 1 16,01 

Total 11,06 9,61 -10,33 

FONTE: Ver Tabela 

TABELA III 

P1B ~PER CAPifA'' DAS RtGIÔE.S E DOS ESTADOS -BRASILEIROS 
EM 1970, 1975 e 1s8o (•r · 

(em cruzadOs de 1980) 

PIB PER CAPITA P [8 PE!f CAP -IT A COMO I -DO 
PIB PI!R CI\PITA NACIONAL 

REG!OES E 
ESTAOOS 1970 !975 1980' 1970 f975 H:iã.O 

Norte 28 30 65 56,2 47,4 6_2. 7 
Rondônia 45 33 60 91,3 .. 4_4,6 5B,1_ 
Acre 27 24 48 55_,_4 32,-9 46.2 
Amazonas 33 50 " 67,3 67,2 9í 
Roraima 36 45 66 73,5 131,4 64 
p ... 24 30 56 47,11 4.0,5 - ~;3.§ 

""""ã 45 23 50 91 '7 .f4 ;e "-8,3 

Nordeste 19 28 42 38,8 ª8, 1 "-0.9 
Maranhão 13 17 26 25,6 23,1 25,_2 
Piauí 10 15 22 20,3. zo.8 21,1 
Ceará 15 21 36 30,7 29 34,7 
R.G. do Norte 16 27 40 32,2 36,5 38,3 
Paraíba 14 22 29 27 .a 29 28 
Pernambuco 26 38 51 52:,5 51 49., 1 
Ala,goas 20 -28 41 39',9· 38,3 . 39,9 
Sergipe 22 31 44 44,6 "-1,8 42, I 
Bahia 23 35 57 47,3 47,2 54,7 

Sudeste 76 110 143 153,2 T48,9 143,6. 
Minas Gera is 33 54 85 67 73 82,5 
Espírito Santo 34 46 89 68,5 62,1 85,4 
Rio de Janeiro 86 119 155 172,5 160,6 f49.6 
~o _Paulo 103 149 185 207 195,1 178,11 

Sul 47 80 110 94.2 107,6 106,1 
Paraná 36 .. 72 94 
'Scinfa Catarina_ 4"3 67 108 

7~.8 97. t 90~'1 
85,_9 90,7 104,6 

R.G. do Sul 59 93 126 120 126 122 

centro·..:oeste 35 53 90 71,3 72,2 87,2 
Mato Grosso . 32 40 __ 65 63,8 5-4,5 62,4 
Goiás 24 - _37 ~ 59 
Distr(tQ Federal ,-;o 132. 209 

48,1 50,1 57 
zzz 178,2 202 

"lo!- _Grosso. do _Sul 55 98 73,8 94,Ô 

'rà~ãl 50 " 104 100 100 100 

FONTE: Ver Tabela 1. 

{"')As populações usadas para o cálculo foram as dOs_censoS 
de 1970 e de 1980 e para 1975, as estimativas do JBGE. 

-TABELA VIII 

PRODUTO JNTE.RNO BRUTO A CUSTO DE. FATORES PER CAPITA 
PARA OS ESTADOS DO NORDESTE, -PÃRA O 

~IORDE.STE E PARA O BRASIL. 1980/86 (_*) 
(Em Ci$ Gle 1980) 

ESTADO, ANO 
t...croESTE E 
BRAS [l 1980 1981 198'2 1983 1984 1_985 1986_4 

Marant1ão 24 23 25 21 N.D, N.D. N.D. 
Piauí 26 " 29 27 N.D, N.D. N.D. 
Ceará 38 36 41 38 N.D. N.O. N . .D. 
R.G. Norte 45 46 53 54 N.D. N.D. N.O. 
Pa-raíba 30 29 29 27 N.D, t_-I.D. N.D. 
Pernambuco 53 54 58 53 N.D. N.O. N.O. 
A lagoas 42 50 56 54 N.D. N.D. N.O. 
Sergipe 59 69 79 85 N.D. N.D. N.D. 
Oahia 60 56 60 66 N.D. N.D. N.D. 
Nordeste 45 45 48 48 53 56 62 
Bras i 1 104 98 97 93 ª6 101 107(«) 

FONTES DOS DADOS: Para o Brasil, FGV, Centro de Cont<l:!! nacionais; pat-à o 
Nordeste e seus Estados, Estimativas da SÚdene. 

("') Para o c-álculo per capita foram usadas as estilllat ivas de pOpulaÇão 
r-esidente do IBGE. 

TIIBELA IX 

rRoburo INTERNO BRUTO A CuS ró. DE FÀTOREs PER cAP âf 
ESTADUAL E REGIONAL CgMO(A) PROPORÇÃO 

.DO PlB C.F. -PER CÂPITA NACtO\JAL 
(8) do PIB C.F. PER CAPITA REGIONAL 

(Em_ Pr-_~no__r:gãp) 

ESTADO, ANO 
NOROESTE E 
BRASIL 1980 1981 1982" 19&3- 1.984 1985- 1986 

(A): 
Maranhão 0,23 0,23 0,25 ·--5.22 N.O • N~-o. N.D. 
Piaul 0,25 0,27 0,29 0,2.9 N.O. N.O. N.O. 

__ .Ceará 0,37 --0.37 0,43 0,41 --N.o. N.D. N.D. 
R.G. Norte 0,43 0,47 0,54 0,_5? N.D. N.D. N.D._ 
Paraíba 0,29 0,29 0,30 0,29 N.O_ N.D. N.D. 
Pernambuco O, 51 0,55 0,60 0_,58 N.o_ N.D. N.D. 
A lagoas 0,40 0,51 0,58 0,58 N.D. N.D. N.D. 

. Sergipe 0,57 o. 70 0,81 0,92' N.O. N.D. N.O. 
Bahia 0,57 0,57 0.62 O~ 71 N.D, N.D. N.O. 

Nordeste 0.,_43 - 0,4.5- 0,50 0,52 0,55 0,55 0,58 
Bras i 1 1,00 1,00 1;oo 1,00 1,00 1,00 1,00 
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ESTADO, ANO 
NOROE:sn: E 
BRASIL 1980 1981 19ff2 i983 1984 1985 1986 

{6); 
Maranhão 0,53 0,51 0,51 o. 44 N.D. N.D. N.D. 
Pl:J.UÍ 0,58 0,60 0,5!l 0,57. N.D. N.O. N.O. 
Ceará 0,85 0,81 0.85 0,79 N.D. N.D, N.O. 
R.G. Norte 1,00 1,03 1,09 1,13 N.D. N.D. N.D. 
Paraíba 0,67 0,65 0,60 0,57 N.D. N.D. N.D 
Pernambuco 1,18 1,20 1,19 1' 12 N.O. N.O. N.O. 
A lagoas 0,93 1,13 1,16 1,13 N.O. N.O. N.D. 
Sergipe 1,31 1,55 1,66 l' 78 N.O. N.O. N.O. 
Bahia 1.aa __ 1,_26 1,24 1,38 N.D. N.O N.D. 

~lordeste 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

FONTE DOS dADOS: Sudcne, estimativas do PIB regional e 
estadua 1. 

TABELA X 
RENDIMENTO MÉOfO MENSAL 00 PESSOAl OCUPADO NOS ESTADOS, REGIÕES E NO 

BRASIL EM 1984, 1985 E1 1986 E COMPARAÇÃO DO MESMO COM O 
O RENDIMENTO Mi:DJO Nt.CJONAL E COM O REGIONAL 

{Rendimentos em C:!$ de marco de 1988)" 

1984 1985 1986 
PEGIÔE.S, 

RWDIMEN-ESTADOS E % Dú REN- % DO REN- RENOIMEN· X DO REN~ X DO REN REN01MEN· % DO REN· X DO R~N~ 
BRASIL TO MÉDIO DIMENTO 0 !MENTa . TO MÉO 10 O!MENTO OIMEN_TQ _ TO MÉDIO DIMENTO DIMENTO 

ME.NSAL MÉDIO NA- MÉDIO RE- MENSAL MÉDIO NA- M~D[Q RE- MENSAL MEDfO NA· MÉDIO RE~ -
CJONAL-_- G[QNAL CIONAL GIONAL CJONAL GIONAL 

Norte 19.832 122 100 23.32.1 -_- rzr 100 30.354 117 - 100 

Amazonas 19.703 121 99 23.387 122 100 31.462 121 104 
Pará 18.-411 113 93 .. 20.787 108 89 2.7.414 106 90 

Nordeste 9.367 56 100 10:363 54 100 14.614 56 100 

Maranhão 7.429 46 79 i:d82 37 66 10.977 42 75 
Piauí 6.525 40 70 .6.1542 34 63 10.271 40 70 
Ceará 8.333 51 69 9.123 47 66 14.289 55 98 
R. G. Norte! 9.432 58 101 10.083 52 97 15.234 59 104 
Paraíba 7.946 49 85 9..543 50 92 11. 960 46 a·z-
Pemambuco i0.465 64 "112 1 i .964 62 115 15.931 61 f09_ 
A lagoas 9.690 60 103 1 C3_04 59 109 i5.043 56 103 
Sergipe 10.013 6?. -107 10.984 57 106 15.712 60 108 
Bahia 10.917 67 117 12.324 64 119 16.819 65 115 

Sudeste 19".962 123 100 22.807 119 100 31.662 122 100 

"· Gerais 13.760 85 69 I5.l:f8S 63 70 23.615 91 75 
Esp. Santo 14.600 . 90 73 18.08Õ 94 79 29.428 113 93 
R. Jane_i_ro 20.155 124 101 23. 327 121 102 30.030 116 95 
São Paulo G!3, 192 1<2 i16 26. 208 136_ 115 36. 129 139 114 

Sul 16.085 99 . \00 18.3:?.6 .95 100 24.62.7 95 100 

Paraná 15.181 93 94 17.105 69 93 23.902 92 97 
S. Catarina 15._698 96 98 17.-025 88 93 24. 436 94 99 
R. G. Sul 17. 184 106 107 20.026 104 109 25.391 sa 103 

c. Oeste 18.540 114 100 2-i.321 111 100 .. .12.989 127" lOÕ 

M. Grosso_ 16.861 - 104 91 19.366 101 91 34.592 133 105 
Goiás 15.569 96 _84 t7._8_86 93 84 30.011 116 91 
o. Federa 1 30.298 ,186 163 34.271 178 161 44.835 173 136 

;- M. G. Sul 16._925 104 91 19.4.66 101 91 27' 672 107 84 
Brasil 16.279 100-- 19."2<16 100 25.973 100 

FCNTE.: FJBGE, Pesquisa Nat:o1onal por Amostra de Domlcil los, 1984, 1985 e 1986, 
• IGP/01. 
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Estas reflexões constituem, pois, um pata
mar sobre o qual os nordestinos devem fixar 
suas posições no processo suces_sólio. 

Com os processos e instrumentos Vigentes, 
temos obtido algum progresso na região, mas 
a verdadeira revolução de expectativas gerada 
no próprio processo de mudança, na seculari
zação relativa da cultura de massas gerada 
pela televisão e pela abertura democrática que 
culminou com a edição de uma Carta avan~ 
çada em termos de Direitos Sociais e C61e
tivos, está a exigir novos e mais marcantes 
compromissos do Governo Federal que se 
instalará a 15 de março próximo. Os termos 
absolutos da heterogeneidade entre o Nor
deste e o Sul são ainda gritantes e devem 
caminhar até o final do século para uma sensí
vel redução. Nesta estratégia não apenas as 
relações inter-regioriaís NE/Restõ do Brasil de
vem melhorar como, também, as relações in
tra-regionais de forma a que o conjunto das 
partes que conformam o Nordeste venham 
a se beneficiar, 

Não sou um especialista em questões regio
nais, mas ouso levantar estes problemas, por
que conheço o clamor dos nordestinos e_ sei 
que já não podemos esperar: nem os resulta
dos duvidosos do automatismo de mercado 
no processo redistributivo do crescimento, 
nem os dividendos minguados da política de 
incentivos auspiciada pela Sudene, a luz do 
diagnóstico do histórico 'GTDN, na década de 
50. 

.I:: tempo de repensar o Nordeste. De repen
sar seus problemas e as alternativas de inter
venção governamental na área. 

Ocorre-me trazer à reflexãO desta Casa e 
quem sabe, dos postulantes à Presidência que 
se nutrem de bons propósitos para com o 
futuro "público" desta Nação, algumas pro
postas que começam recentemente a ganhar 
corpo na área técnico-universitária, entre elas 
a de autoria de técnicos do Ipea contidas no 
documento interno "Redirecíonamento Pro
gramático para o Desenvolvimento do Nor
deste na Próxima Década". 

A nova estratégia-preconizada parte de duas 
preliminares: 

a) necessidade de se superar tradicional 
corte ge::>gráflco do Nordeste, entre Litoral-A
greste e Sertão, em benefício de subdivisão 
da região segundo seu potencial produtivo ca
paz de assegurar a reinserção dinâmica da 
economia regional nos conjuntos nacional e 
internacional, a saber: 1) eixo litorâneo: 2) eixo 
oeste e 3) eixo central; (Anexos 11 a V) 

b) redução da complexidade no processo 
de transferência.s para a redução das dispari
dades regionais a partir da qual emerjam no· 
vas linhas de aç:ão nos próximos anos, como 
sejam: 1) ''atualização do papel de instituições, 
especialmente a do Estado; 2) projetamento 
e implementação de empreendimentos pro
dutivos tecnologicamente competitivos; e, 3) 
organização c;! a resistência_ das populações 
marginalizadaS a favor da nova maneira de 
pensar o Nordeste, que não o situa ao nível 
da assistência dos recursos externos à área 
mas como fator_ dinâmico da ec_onomia nado-

nal, ilustro com o caso do meu Estado, a Ba
hia". 

Desde que se pensou o desenvolvimento 
da Bahia, a partir da localização do Pólo Petro
química de Camaçari, na década de 70, a-eco
nomia sub-regional passou a integrar crescen
temente o complexO nacional passando a ser 
sua tributária. Em conseqüência da introdu
ção deste complexo tecnólógico de "ponta", 
o PIB per c.apíta da Bahra passou de 23 (Cz$ 
BO)_em 1970 para 57,-deúu1.os depois, saltão
do de 47,3% da média. naCional para ;>4.~% 
no periodo. Esta proPorção em 1983 já estiva 
na -ordem de 71%, só inferior no Nordeste, 
cujo índiCe neSte ano ainda era de 52%, ao 
do Sergipe, já em torno de 92% e que passou 
por idêntico processo industrial. 

Já não podemos, com efeito, pensar na me
ra transferência de recursos para o Nordeste 
para a implantação de tecnologias intensivas 
em emprego. Tais pollticas sejustificam quan
do os problemas de substituição e desem
prego da mão-de-obra são marginais e com
portam, conseqüentemente, políticas com
pensatórias. 

A questão crucial do Nordeste, tal como 
a colocou Furtado na década de 50 é a fnsufi
ciênc!a dinâmica no processo gerador de ren
da, que depende da produtivídade do trabalho. 
Este drculo de miséria só se rompe com a 
redefinição do papel da região no contexto 
naciorial e não com políticas compensatórias. 

Desta forma, temos que exigir, neste mo
mento, que o Nordeste e se...1s vários momen
tos econômicos constitutivos venham a ter um 
papel significativo na política industrial do País, 
de forma a não. se perpetuar como fonte ex
pÕrtadora de_matérias-primas, produtos agrí
colas e mão-de-_obi"a desqualificada. 
- Ponto de partida neste processo é a garantia 

de qüe a-região será provida de oferta de ener
gia capaz de impulsionar projetas estratégicos. 
Não se admite, de nenhuma forma, que o 
risco d~ _çféficit com que a Eletrobrás opera 
na região seja superior ao _que opera no plane
jamento -de outras regiões ou do País. Nem 
que-se coloque em questão o Proálcool, verdã

-deira dádiva da crise do petróleo para a sobe
rania do Brasil. 

De outra parte, importantes segmentos in
dustriais que deverão marcar o novo ciclo de 
investimentos indispensável à retomada do 
crescimento e sua redefmição tecnológica de
verão estar distribuídos no território nacional 
de forma a abrandar este _verdadeiro divisor 
de águas do desenvolvimento entre o Norte 
e o Sul. A localização de parte destes empreen
dimentos no Nordeste é condição para que 
o hiato tecnológico e de rendas não se apro
funde cada vez mais gerando tensões crescen~ 
tese ameaças de fraturas na unidade nacional. 

Finalmente, o grande esforço-para a produ
çáo de alimentos indispensáveis à alimenta· 
ção dos brasileiros e as necessidades de finan
ciamento dos hiatos da Balança de Pagamen
tos deverá se localiz_ar na fronteira agrícola 
do Nordeste, que vai da Bacia do São Fran
cisco às cabeceiras do Rio Tocantins. Aí a 
ocupa"Ção da terra tem se revelado de inesti· 

_ mável produtividade desde que acompanhada 

dos conhecimentos e meios que conformam 
uma tecnologia aprop-riada de uso do solo. 
Esta vasta hinterl.é!mdia deverá merecer amplo 
apoio governamental de forma a sustentar al
tas taxas de crescimEmU;l do produto agr'ícoi"a 
e inusitadas oportunidades de aproveitamento 
de mão-de-_obra. Hoje, felizmente, aprende
mos que a modernização das atividades agro
pastoris eleva a produtividade da mão~de-obra 
e abre oportunidades inéditas de retenção des
ta tanto no campo como nas pequenas e mé
dias _cidades para as quais a~ ui e passa a rique
za. Exeinplos disto ·São o interior do Rio Gran
de, do Paraná, de São Paul_o_._o Triângulo Mi
neiro e o Mato_ Grosso goiano. 

Este verdadeiro eixo de expansão agrícola 
deverá ser amplamente fortalecido em sua in
fra-estrutura, porque fundamental às necessi
dades económicas do País e indispensáve1 à 
fiXação do homem rural no Nordeste, o que 
não significa reduzi-lo ao círculo de ferro do 
Polígono das Secas, mas reinseri~lo dinamica
mente em atividades agropastoris prósperas 
e rentáveis na fronteira do Nordeste. 

Outro não era o- pensãmento de JuscelinÓ 
Kubitschek quando plantou nesta região a no
va capital: BraSJ1ia. Brasília foi criada para ser 
o cehtro administrativo do País. Mas também 
para ser um pólo indutor da ocupação do inte
rior do Brasil, capaz de gerar práticas adminis
trativas inovadoras, tecnologias e suporte ur
bano indispensáveis à expansão da fronteir_a 
agrícola.J?ouCo disto tem acontecido. Brasília, 
sob. o regime militar voltou-se para dentro e 
gerou este ensimesmamento que a caracteriza 
como experiência exclusivamente- urbana. O 
Nordeste, sob o mesmo manto, fiXou-se na 
diversificação il1dustrial, mas sem consden
tizar~se jamais do significado de ações que 
levaram aos projetas de ponta na Bahia e Ser
gipe, todos praticamente fora do alcance da 
Sudene e ofQanlsmos regionais. 

A fronteira agrícola, de outra parte, corre 
no sentido Leste-Oeste, longe do leito natural 
da integraçãq Norte-Sul ao longo dos rios São 
Francisco, Araguala e TOCãntins. Prefertu, Pelo 
Impulso sulino distante destas rotas fluviais, 
as zonas pioneiras distantes do povoamento 
e de formas tradicionais de exercício do poder. 
Isto resultou no seu isolamento com elevados 
custOs de fmpJantação e não--menores desper
dícios decorrentes da insuficiência de estradas 
de infra-estrutura, para_ não se falar nos de 
desmatamentos Irracionais. 

Diante desta grande movimentação huma
na, Brasílí.9.. ergue-se majestática e hieratica
mente, sem entregar a este processo um papel 
propriamente ativo. Passivamente, Inchou-se 
na congestão de fluxos sedentos de novas 
oportunidades de realização social. 

Hoje, porém, estamos a visualiZar novos ho
rizontes. Começamos a ver o Nordeste como 
um passivei contributo da economia do País, 
aberto a conquista de fronteiras tecnológicas 
no campo e na cidade capazes de projetá-lo 
a níveis de rendapercapíta próximas da média 
nacional dentro de poucos anos. Já entende
mos o espaço nordestino como um espaço 
continuo dentro do espaço nacional em cujas 
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fronteiras vai se constitLiirido um novo estilO 
de vida "urbana", frutó de novos adensamenw 
tos urbanos no interior resultantes de novas 
formas de uso do solo. Vemos, também, o 

limiar de--~~~--PõPltlaÇâo que não se isola 
na sustentação do coronelismo, mas que se 
espraia no exercido_ de sua ddadania brasi
leira, exigindo não apenas o direito a uma vida 

DOCUMENTOS A CUE SE REFERE O -
SR. JUT AHY MAGALHÃES EM SEU O I SCUR_S_O 

ANEXO I 
COEFICIENTE DE DESJGUALDIID( INTERESTADUAL (Vi'/) 

OOS PIB "P!::R CAPITA" 1\0 PER IODO 
1950(69 E EM TSi0~:--1975 E 1980 .. 

Ano VW Ano VW 

1950 0,65- 1962 o-•. 54 
1951 0,65 1963 0,59 
1952 0,67 1964 0,5<1 
1953 0,65 1965 0,53 
195<'1 0,66 1966 o;55 
1955 0,65 - ""1967 · o.s~ 
1956 0,63 - 1968 0,55 
1957 0,62 1969 0.57 
1958 0,63 1970 0,66 
1959 o;ss 1975 0,62 
1960 0.58 1980 0._54 
1961 0,58 

Fonte: 1950/69, SUDENE/PIMES, Desigualdades 
Regionais do Desenvolvimento Brasileiro, Recife, 
vol. 1, 1982, pág. 25 para· 1970, 1975 e 1980, 
cálculo c:b autor 

Obs.; Os VW_ acima estão calculados ctlm 
quantidade variada_ de Estados (ver texto para 
esclarecimentos). 

rl 

fot!TI.: S!JD:!:l~ 

miserável no Nordeste, mas uma vida con
digna da condição de brasileiro em todos os 
recantos deste País. (Muito bem!) 

t. E'. G E li.' D t. 

fiXO tJTOIIANEC 

LIXO orsn 

r 
PftOGRU."..!o Gfl::.'.':t t:AAtUÍ! 

l5TRAta. o;: n:Ril:o CJL'!:W 
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'ANEXO Ill 

.. 
• ·' 

• 

. . 

FONTL: SUDE'N! 

EIXO OESTe. 

LEGENDA 

ÁREA DE INF'LUÊNCIA DJ. 

EST. DE FERRO CARA.1Á..s, 

ÁREI. 00 PROGRAIU. 

GRAtiOE CARA.JA.S 

Á-REA. DOS CEflRADOS 

Sexta-feira 19 2245 
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ANEXO IV 

• 
• 

FONTE: SUDI:NI: 

EIXO C~NTRAL 

LEGENDA 

~ BACIA __ pQ_$. FRANCISCQ _ 

f:·:::-:.?.:1 CHAPADA 00 ARARIPE 

v-~:;;~4 CHAPAOA DIAMANTIN:. o IRRIGAÇÃO rEDERAt. 

Maio <;(e 1989 
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ANEXO V 

TOIIlA~fU 

CENTROS _l!RBAt!QS 

0 ME"TROPOLITA.NO 

0 CAPITAIS E 

CE:NTROS REGIOtiAIS, 

e SUBRREG!OtiAL 

LOCI..l 

ÁRtA DE IUfLUÊNCI,r. 

E•:::.i s~OUsrRIAl.I?-AÇM . -

Sexta-feira 19 ;!24.7 
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NÚMEROS DE ELE !TOnES PB 1. 6~7. 701 i2.,!; 

Eleitores Crescimento PE 3.519.670 11 '7 
UF 1988 88/86 • Al 1. 152.1324 16,3 
MA 2.07!3.3110 20,2 

SE 728.016 19,8 
PI . 257 .oae 17 ,o_ 

BA 5.532. 701 15,1 
CE 3. 152:204 lO,õ·--

NE 20.278.771 26.7 
RN 1.212.229 13,4 

75.823.938' -BRASIL 9,6 100",0 
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ANEXO VIII 

Analise das El-elcoes~ ~ _1986 
Bl'asil 

rin (fJJ nc (28%) 

Seg gw ccrn (I 0%) 

Frrn gw cem (1 O?~) Seg """ ' 11' ("Oi\ ';fW L- ...,I.Oj 
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PIB do nordeste 
16 

{Variação - em %) 

12 

8 

4 

o 

--4 
79 87 

onfé: Superintendência do b~senvolvimento da Nordeste 
{Sudene) 

Maio de 1989 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador LouM 
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sf. Pre
sidente, Srs. SenadOres, realiZou-se no dia 12 
de maio passado, em New York, no Waldorf 
Astoria, com o comparecimento de aproxima
damente 700 pessoas, o 20: jantar do "Ho
mem do Ano/89 .. {Twentieth Annual Man of 
the Year Awards Dinner) - promovido pela 
Câmara Brasileira-Norte-Americana de Co
mércto, iniciã.tiva que se ti"ahsformou, ,à me
dida que os anos foram passando, em uma 
expressiva, eficiente-· e positiva cOnvergêncfã 
de esforços voltados para o fortalecimerito daS 
relações políticas, económicas,- comerciais e 
sociais entre o Brasil e os Est.:Jd6s Unidos .da 
América do Norte. 

A grande ressonância desse_ acontecimento 
decorre,_ sobretudo, dos objetivos colimªdos 
pela Brazilian-American Chamber of Com
merce, [nc., isto é, homenagear anualmente 
as personalidades que mais se _destacaram 
no domínio das atividade empresariais nas 
duas maiores nações do Hemisfério conferin
do-lhes, no decorrer do mencionado jantar, 
o prêmio "Homem do Ano-1989". . 

Convém assinalar que, a exemplo dos anos 
anteriores, personalidades da mais alta cate
goria nos diversos setores da eConomia, do 
intercâmbio comercial, da política e da admi
nlstração, compareceram ao 20~ jantar pro
movido pela Câmara de Comércio Brasil-Es~ 
ta dos Unidos, durante o qual foram agreciados 
com o titulo "Man of the Year/89", o empre
sário brasileiro Paulo Fontainha Geyer (Presi
dente da Unipar-União de Indústrias Petroquí
mfcas SIA e de um complexo de outras impor
tantes empresas), e o norte-americano Ri
chard J. Mahony (Presidente e Diretoe:Exe
cutivo da Monsant_o Com.pany, Um dos mais 
poderosos conglomerados industriais dos_ Es
tados Unidos da América do Norte). 

Muito contribuiu para o reconhecido êxito 
do jantar do "Homem do Ano/89", a l'Jotáyel 
capa-cidade organizadora dó atual preSiâehte
da lnstituiç:_ão, José Roberto Azevedo e de_uma_ 
brilhante equipe de dirigentes, constituída pe
los Srs. Vicente_Booo_ard, Marcus Mello, Lino 
Otto Bohn e Sérgio Pereira. 

A mesa principal que presidiu o Jantar do 
"Man ofthe Year/89" foi cohstitUídapelos doiS 
eminente homenageados, Paulo F ont_ainha 
Geyer e Richard J. Mahoney, pelos Embaixa
dores Paulo Nogueira Baptista e Cãrlos- Au
gusto Santos Neves, Senhores José Roberto 
Azevedo, Sérgfó Pereira, Angelo Calmon de 
Sá, Luiz Eduardo Campello,José Lüiz Cutrale, 
e Leonidio Ribeiro todõ_s ex-Presidente~ da Cà.
mara de Comércio Brasil-Estados __ Unidos. 

Também tive a honra de participar da mesa 
principal, conjuntamente com o Senador J_or
ge Bornausen e os Sr. Vicente Bonard, Paulo 
Setubal, Almirante Floriano Faria U.ma, PauJo 
Belotti, e Marcus Mello. 

Em oportunidades diferentes, nos dias 1 O 
e 11 de maio, antes do refeddo jantar realizado 
no dia 12, foi oferecido um cocktail pelo 8[. 

Luiz Eduardo Campello. um almoço pelos Srs. 
Edmundo Safra e Carlos Alberto Vieira, Direto
res do "Ba.oco Safra, além_ de um jantar no 
Union Leaque Oub, oferecido pelo Comitê Or~ 
gãnizador do jantar do Homem do Ano, even
tos de que também participaram Paulo Fontai
nha Geyer, sua Senhora Maria Cecilia G~yer 
e as nlhas Vera e Maria. 

A propósito, requeiro a incorporação ao tex· 
to destas sucinta considerações das cartas que 
o Presidente _José Sarney dirigiu ao Doutor 
Paulo Fontainha Geyer, felicitando-o pela sua 
merecida escolha co_mo "Homem _do ano/89" 
e. ao .Presidente da C~ma;ra de Cornér:cio Bra

-sil-Estados Unidos, J. Roberto David de Azeve~ 
do congratulando-se, por seu intermédio, com 
todos os ilustres integrantes dessa benemér.ita 
entidade, pela feliz iniciativa de atribuir aludido 
prêmio aos dit1âmjcoS empresários Paulo 
Fontainha Geyer e Richard J. Mahoney. 

Igualmente oportuna parece-me a incorpo
ra.-çao a este concis_o_ pronunciamento do 
aplaUdido discurso proferido pelo empresário 
br;asileiro Paulo Fontainha O_eyer, documento 
de valOr permanente pela sua densidade infor
mativa e pelo brilhantismo dos conceitos emi
tidos com rara eloqüênc@, _demostrando Çts 
suas qualidades exponenciais comó honÍeiri 
de raro talemo, fino trato e iqexcedível compe
tência~ 

Eram estas as informações.que desejava 
transmitir ao Senado Feçleral, ao regi;strar _o 
fe_c_undo e: patriótico desempenho da cãfnãra 
de CóinércióBrasii-Estados Unidos, a respeito 
do qual, aliás, já formulei diversos pronuncia
mentos desta tribuna. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LOURIVAL BAP77STA EM SEU DIS
CURSO. 

respectivas firmas a ocupar posição proemi
_nente em seu cªmpo de atividade e a_respon. 
derem por expressiva parcela do_s fluxos de 
intercâmbio bilateral. _tais' resultados_ devem· 
ser creditados, outrossim, a uma adequada 
percepção das potendalidades dos dois mer
cados e à confiança n~las depositada pelos 
Srs. Geyer e Mahoney. E esse sentido de per
cepção e de_confiança que conVém estimUlar, 
a fim de que hossos países_ pOSsãr'n estabe
lecer uma agenda positiva em seu relaciona-
mento. · 

Não tenho dúvidas de que a iniciativa priva
da é -a base sobre a qua! repousam oS- v8Iofes 
do sistema democrático. Úberdade económi
ca e democracia são- duas faces da mesma 
moeda. ÇJ~a depende da_ outra. Aos empre
sários_ cabe, pois, uma grande e insubstituível 
responsabilidade no processo de_ consolida
ção democráticq_, que constitui a grande causa 
em que se acha empenhada a sociedade bra
sileira. 

Ao externar, pois, a Câmara de Comércio 
Brasi.l-Estací6s Unidos meu sentimento de sa
tisfa.ção péià múito Ciue fem realizado neSSe 
particular, fort'flulo a seus__f!):tegranteS e, de 

. modo muito especial, aos ~gradados este ano 
- meu votos ãe Contiriuado êxiio ém suãs ailVi
dades e dé·renovadas contnbuiçõe"S à causa 

· da prosperidade, do" eiltendíniento e da coo
peração entre nossos povos. 

Cordialmente, - JoSé Sa_mey, Presidente 
-da RepiJbiic~ Federativã do~ Brasil. 

Biasília, 3 de maio de -1989. 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. Paulo Fontainha Geyer, 

- Presidente do Conselho-Diretor, Unipai-União 
· de Indústrias Petroquímicas SA -
' É para mim motivo de grata satisfação felici; 
tá~lo por sua merecida escolha como "Ho-

Brasllia, 3 de maio de 1989 - mem do Ano" pela Câmara de Comércio Bra-
. Ao Senhor sii-Estados Cinidos. · 

J.Rob"ertO David de Azevedo, A concessão desse importante prêmiõ a_ 
Presidente da Câmara de Co_mércio Vossa Senhoriã bem traduz o reconhecimento 
Brasil-Estados Unidos, - pOr seu desempenho em setor de gr.:3-p.de sig-
NõVa Iorque, nificado para a _economia brasileira. A expres-
EUA. - siva participação de produtos petroquímicos 

J'{estã- oportunidade em que a cerirriôniã -áe no quadro das relações comerciais do_ Brasil 
entrega do prêmio "Homem do Ano'~ alcança com os- EUA ~ outros países muito se deve 
signifi.cativamente sua Vigésima edição é coni ·- à contribuiç~o de empreendedores lúcidos e 
grande prazer que me dirijo por _iritermédio · · dinân:icos <_:onlo Vossa Senhoria. . 
de Vossa Senhoria, a todos os ilustres inte- · Ao apresentar-lhe, pois, meus cumprimen-
grantes -da Câmara de Comércio Brasil-Es- tos, c!_esejo' expressar também meus votos de 

--ta dOS Unidos para eXpressar-lhes minhas feli.:- - - continu<:'-do sl!_cesSo, -exteilSlvos_ a toa o o dinâ· 
citações. Tendo ~çQrnpanhado sempre ostra· míco setor empresarial brasileiro, responsáVel 
balhos da Câmara em favor do incremento" principal pelos extraordinários ava,nços regis-
das relações comerciais entre 0 Brasil e ~ tra_q:~s no c;omél'cio intemé!.dõõaJ do Brasil. 
Estados Unidos e do aprofundamento da coo- Cordialmente, _:_ José Sarney, Presidente 
pel-ação entie as lideranças empresari:3.is· dOs da República Federativa do Brasil. 
dois países. 1. Ladies and gentlemen, ~-

0 processo de seleção entre vários talentos With emotion and pride I receive wíth thanks 
_ é sempre um desafio deficit. Uma V.E:lZ rnais, . the man of the year award, conferred by the 

no entanto, a Câmara de Comérd_o_Brasii-Es- Brazilian-American chamb!'!r of commerce_. 
tados Unidos dá mostrªs de sua visão ao atri- . My gratitude also goes to my old and estee-
bulr o prêmio "Homem do Ano" aos empre- med frierld DrummOnd Bell, for his generous 
sários Paulo Fontainha Geyer e Richard J. Ma· -and no doubt exagerated-words of praise. 
hÓney. Ambos têm atuado com 9ran.de dina- From him i Ieamed directness and sound 
rnisrno e espírito empreendedor ,levando suas judgeffient, thrOugh him i carne to v alue the 
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uni que qualities of the amerlcan people. ( of 
which heis a very worthy representative), that 
american co-recipient ofthis award is Richard 
Mahoney, greatly enhances its value and i cor
dially greet and complirnent him for h is tireless 
colaboration in many proje<:ts of major signifi
cance for Brazil. 

We had a pleasant and profitable partner
ship with rnonsanto in the past and hope that 
we may doso again in the future; we are proud 
to h ave emphasized joint ventures between _ 
brazilian and foreign companies as a good 
formula for bringing new techinologies and 
capital do B.razn. 

2. This is a gratifying awàrd for one who, 
for more than three decades, has dedicated 
himself to the success of his buciness both 
in their ecohomic and social dimensions..__IL _ 
is also an honor to one who promoted strong 
and dose_ ties between these two important 
partners in the intemational Arena, the U.S. 
and Brazil. 

3. Personal sentinierits of pride apart, this 
honor offers me a rare opportunity to daigress 
from the amenities into Ftank and Serious 
considerations. This festive meeting, bringing 
together some_ of the most representative na
mes of the Brazilian and American business 
cornunities is held in a particularly delicate and 
grave moment. While the intemational Scena
rio changes at an ever- faster pace and a new 
administration takes offk:e in your country; the 
politicai forces which wm soon be called to 
elect a new Government in Brazil are only begi
nning to align themselves.-

4. The business community must accept 
responsibilities in keeping with the gravity of 
this histolical moment. 

5. Thus, i regard this award from the Brazi
lian~American -chamber of commerce as ex
tendig to ali drdes of the Brazman business 
community, which has taken the Iead ii"l" the 
obstinate struggle to develop our country. This 
effort entails misunderS!tªnd_ing and sacrificies 
and the resolutlon of the inévitable conflicts 
of interest, both internal and externa! is difficult 
and painful but there is no easier way to achie
ve these geais. 

of the state in the private sector is becoming 
more and more disruptive and contrary to pri
vate enterprise. Replacing entrepreneurs by ci
vil servants resúlts in replacing profit incentives 
by Goverriment sinecures. 

S. For the last fOur dei::ádes, east eurpean 
countries, some starting from a relatively high 
levei of cultur-'11 and industrial development li
ved under a centralized state economy. The 
resúlts were remarkably, inferior to those of 
countries which allowed its_ citizens the free
dom to_ create and to produce according to 
individual choices. 

9. Those who favor stafe ownership instead 
of private enterprise would, in fact, deny their 
people and their leaders the opportunity to 
ffianage their own·destiny. 

1 O. The end of this century is Within sight 
The evolution under way in the world is like 
a beacon gulding us torward our destiny, to 
ignore it iiieánS t6 abdicate from living Within 
the context of ou_r time. One speaks ciboUt 
the differences between the state and society. 
lt is widely recognized that _the state is ineffi
dent, aferi a-p60r managef-ana adrninlstrator. 
BUt iri. Brazil this admissiõn is sloW -in pr6du
cing concrete changes. Very little has been 
clone to reduce the state's interference in the 
ecOnomy, to aliai more scope and freedom 
to the produ c tive forces of the nation, unfortu
nately, in oüi sodetyihe reauty is that the state 
is the essential source and instrument of po
wer; xs--a resúlt. the state's legitimate-role to 
protect sodety, to stimulate progress and to 
resolve confllct, lags in performarice, and ins
tead encourages a dimate of favóritisiri- and 
inefficiency. 

11.--Decision are declayed and ofen do not 
result in feasib!e solutions, the nation's weel
being, the standards of justice and progress, 
become inconsequent words. Politidans: aca
dernics, and the press have ofen given voice 
to such Teelings, common indeed to all of us 
ln these times. 
I do not disaval-their words of criticism or war
riing; but feel thãt punch and clarity must be 
added. 

12. Htstory, by the examples it offers, show 
that in niOderrf times one must stand firm and 
be coherent in selecting one's options. It im
plies the necesslty of absolute integrity, free 
from petty considerations. Todays challenges 
must be met with deterrnination and goodjud
gement, as ·well as with a sense of opportun1ty, 
lest.Pn~ suffer irretrievable lasses. 

-13. Ii1-1:oday's world, countries like Brãzil 
and the United States should dernonstrate 

6_, The business sector in Brau1 took part 
ln the process of reestablishing democracy 
and have never refused tó s_upport the Govem
ment Legally chosen by the people. But we 
also hope that politicai dernocracy shalllead 
to economic freedorn. lf peace, as President 
Eisenhower used to say, cannot be divided, _ 
freedom, as well cannot be partitioned. Presi
dent Samey has rightly stated _ that politicã.l 
freedom ends at the point where economic 
freedom -ceases. Unfortunately, although we 
have returned to full politicai democracy, we 
still face serious obstacles as far as economic 
freedom is concerned. 

-1helr tne"ffdship, grounded in common ideais 
and similar histõiies, by their sense of respon
sibility toward each other and by searching 
together for solutions to their mutual pro
blems. 

7. The state's presence and interference are 
felt in' severa! sectors of the economy, we won 
back the freedom to criticiie and -to judge, 
to vote and to elect; but, we still Jack the free
dom to dispose of our resources as We see 
fit within the law, aiming at the best utilization 
of our potentiallties. The increasing meddling 

_ 14. One such problern is Brazil's volumi
nous foreign debt, rapidly accumulated in the 
seventies to take eidvantage of the recycling 
of petrodollars in arder to finance the nation's 
economic _growth, but wichi no less rapidly . 
turned sour in the eighties when renewals and 
refinancings becán:e scarse, the debt then 

outstanding was adversely affected by pro
blems biond the _detor's contrai, such as the 
surge in interTiational rates of interest, due to 
the fiscal and monetary policies of the indus
trialized nations. This Situation was worse by 
-the imposition of protectionist legÍSlation in 
some of our principal export markets, this im
pairs the nonnal flow of our trade and _conse
quently our ability to settle our obligations_ in 
an orderly way. 

15. [n my opinion, tbe solution will not be 
found through unilateral decisions, but rather 
through bailateral negotiations which will invol
ve hard bárgaining- but must begin wrth an 
understanding of the origins and characteris
tiçs .of the problem. ln this way our nations, 
two major trading partners from a global point 
of view, woulf seta unique example of politicai 
maturíty and cooperation, averting potential 
risks of_ .unprecedented and unforeseeable 
consequences. 

16. The enliQhtend long tern1 intereSts of 
both parties must lead them to an ac_ceptable 
solution, équitable and effectiV"e. 

17. Brazilians are fully conscious of the ad
vantages a quick solution of the problem 
would bring to the development of the countr)i. 
ln the form of added investments, moderni
:zation ofits Inâustry, growth oftra_de and scien
tific technolOgícal exchangE:s_ with the creditar 
nations. One could then expect a new levei 
of understanding and compromise which 
would dispel the existing impasse. 

18. We, brazilians, must acknowledge that 
the_ solutions we seek depend first of ali on 
ourselves, our decisions a:nd iriítiatiVe, a coun
try"which blames externa! factors for its misfor-
times is rrot entitled to its independece and 
sovereignty. - -

19. For Brazil, two options are readily appa-, 
rent: the stairway to progress or Stagnation; 
the way_ to_ modemiza_tion, or the narrow alle:Y 
Qf _!)ackwa_rdness; flo_pe qr defe~t. on the road_ 
of progress, we shall consolidate our rnarket 
economy, with freedom to integrate the coun
try into the great tides of ínternational trade, 
investment and technological advancement 
lsolation does not_ fi tin with today's __ re.ality, 
nor with the country's immediate interests. A 
dosed~in economy unables the country to size 
opportunities to grow, and to benefrt from the 
relationship with its partners, including neibor 
countries, to open our borders to trade and 
foreign investm_ents bearing the Jatest sdentific 
conquests cannot be taken as an act os sur
render. 

20. This is the course now adopted by fOr
ward Jooking nations, induding many in the 
socialist block. The sarne is true in areas far 
from the great international econom'íc_centers, 
as for instance the group of asiatic nations 
which currently display remarkable ii1dices of 
econoll]_ic development. 

21. The world is changing dramatically, 
Brazil must also change or fall behind. 

22. To advance into the twenty first century 
on a par with the best one must put aside 
false feelings of nationalism, dogmas and pre
judices which history pronounces as unfit to 
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achieve growth and_ to satisfy human as_pira
tions. Backwardness and dependence will be 
our lot if we repudiate foreign particíj)afion- Oh 
équitable terms. The fruits of such collá.bo
ration can be fully managed and controlled 
by us in keeping with -the nation's sovereign 
interests and prioriües we shall "acqufre credi
bility as a mature and trustworthy member of 
the economic community, if We_ eliminate arbi
trary restraints to the inJlow of capital, goods 
and services. 

23. We need to choose between the_ new 
and the archaic, between the se.arc_h for dyna
mic creativity or retreat into a subservient so
dety. This decisiOn ·depehds hot Ori.ly on ~e 
govemment, but also on tbe private sector, 
which sometlmes becomes complaicent with 
state patemalism. I heard-Richard Mahoney's 
concems regarding market reserves, we our
selves feel that market reserves are admissible, 
if justifíable by proven nece_ssjty to protect an 
incipient industry but they may b:ecorrte, when 
conceived improperly, an occaslon for faivori
tism for the benefi_t of a few. _As a rovle, thie 
Brazilian entrepreneur does not ask for privile
ges. For the sake of freedom he accepts the 
costs and the challenge of co_mpetition. 

24. These reflections are, i believe, shared 
by the more important economic and politicai 
sectors of my country, i have no other aim 
but to bring before the members and guests 
of this chamber of c_ommerce, direc_tly interes
ted in the development of the_B_razilian eCQDO· 
my, the feelings of anxiety and the expectatíons 
of a businessman wbose (Ç~.ith in __ 6razil _has 
lasted throughout his long lab6rlous yearS-,_ it 
is my deep-felt desire that from this .encounter 
there shou1d emerge_ an impulS:e, if only a mó
dest one, for the starting by our respective 
entrepreneurial classes of a frank and fruitful 
dialogue for fetter mutual understanding bet-
wen our two countries. ~ 

The role of the Bfaz.llian-American chamber 
of commerce inthis is particularlyvaluable, and 
we hope it grows. I reiterate my thanks for 
the honor that you bestowed-uPon-me, whlch 
i regard not às a reward but as an in~-entive 
to continue with .enthusiÇ~sm and determina
tion on the path that i believe is best for my 
country and my co_untrymen 

Thankyou. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos .. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente s.ess_ão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' II, DE !988 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de 
Decreto Legislativo n' 11, de !988 (n' 154/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da ConvenÇãOiiiferamericana parã Prevenir 
e Punir a lottura, cõnduída eril Cartagena 
das fndias, Colôr'nbia, em 9 de dezembro de 

1985, pOr ocasião da Décima Quinta Assem
bléia cteraJ da OrQanizciÇão dos Estados Ame
ricanos .:.:.. OEA. e asSiriada peló Brasil em 
24 de janeiro de 1989. tendo 

PARECER FAVORA VEL, sob n' 17, de I 989, 
da- Comissão 

-de Relações Exteriore;; e_ Def_esa Na_.çio
nal. 

O SR. PRESIDENJ'E (Pompeu de Sousa) 
-' Está encerrada a sessão. 

--~-_(L_evanta~se a sessão às 17 hor_as e 15 
minMtos.) - -

- D!SCl!RSOPRONl!NC!ADOPELOSR. 
JOÁO MENEZES NA SESSÁO DE 
!5-5-89 E Qf.!E, ENTREGl!EÁ REV!SÁO 
DO ORADOR, SERIA Pl!BlJCADQ POS
TERIORMENTE. 

OSR.JOÃOMENEZES(PFL-PA.Pro
nt,Jncia o seguinte_ discurso.)- Sr. Presid_ente, 
Sfs. Senadores: 

-Lendo, há poucos dias, este livro do Dr. 
Ney Prado, intitulado "Os Notáveis Erros dos 
Notáveis", porque ele pertenceu àquela fale
cida ComisSão de Notáveis que apresentou 
um projeto sobre a nova Constituição, encon

-trei uma frase de Bertrand RuSsel que diz_ o 
seguinte: 

"Toda a~vidade humana é movida pelo 
çl_esejo ou -_pelo impulso. Enquarito nos 
_animais os des.ejos estão condicionados 
e limitados pelas necessidades, o_ ho

. m~m~ Cqmo·aspecto diferencial, tem de-
-=-=-:s~joS_ que se pi"ojetam, por assim dizer, 

"-O in:fini_to. "_ 

Isto é a prova evidente de que os homens 
procuram, de qualquer fonna, estar em busca 
daquilo que realmente não têm e que não 
possuem. 

Lembramos a tal Constituição cidadã, do 
eminente companheiro e Constituinte, Depu
tado U!ysses Guimarães. Esta Constituição ci
dadã podia ter tomado outro rumo- se não 
fosse a chegada vitoriosa do Senador Mário 

· Covas, que, quando veio para Brasília, em uma 
o- =disputa eleitoral, no seu Partido, ganhou _a U-

derança do PMDB, derrotando o Dr. Ulysses 
Guimarães e, ao assumi-la, S. & qUebrOu 
os ac<Yrdos que tinham sido feito_entre o PMDB 
e- _ô PFL e os o_utros partidos para -a divisão 
das __ dive_r_sa_s __ Comissões na ConStituinte. Foi 
tudo por água abaixo; os acordos foram liqui· 
dados; o Senador Mâtio Covas escolheu quem 
quis e entendeu, e, como homem do Partido 
majoritário, tirou a vez dos outros Partidos, 
desaguando tudo isso na tal Constituição cida
dã, tão falada pelo Dr. Ulysses Guimarães, que 
tem dado tanta alegria e dor de cabeça ao 
Brasil e aos brasileiros. 

QueremoS_ diúr que, perante essa situação 
toda, ainda temos a_sorte de ter como_Presi-_ 
de~te da República 9 Dr. José Samey, _que 
é um __ estadista,_ é_ homem de coração bom, 
é umhoniem que -esiá fazendo tudo e empre· 
gando todos os seus esforços no sentido de 
levar até à próxima eleição a situação institu
ciona1 em que vivemOs. Graças ao seu esj)frito 

público, graças à sua maneira de ser, graças 
à ·sua condição de_ não querer~ aTe"tãr riingúéffi~ 
de querer ericóntiar sempre soluÇões para to
dos os problemas, Sua Excelência levará este 
País à transição". E Sua Excelência será-o ho
merll.", perarite a História, que tevou --o nossO 
Pais à eleição de 15 de novembro de 1989. 

Não bastasse o esforçO que Sua EXcelênCia 
faz em relação à Amazônía, o 'futuro lhe reser
vará_ um lugar imp_ortante , no quadro presi
denci~, porque, realmente, O" que- Sua Exce
lêricia tem feito -pelà união de" todos os país.es 
queTêm participação na AmaZônia é alQci no· 
tável,.__que- Soment_e um eS_tadista dã qualidade 
de José Samei o faz. _-- -- -

Apesar de tudo isso, Sr. Presidente, o que 
vertfi~mos é urna revolta constante nas bases 
de todos os Partidos, nas bases de todas as 
agremiações, nas bases dos sindicatos, nas 
bases políticas e, enfun, em todos os lugares. 
E este discurso que estou pronundando é por
que, em conversa com uma alta autoridade 
pública responsável pelo País, dizia-me: "Se
nador, estao dizendo que estou _exagerando 
quando digo _que o País está no caos". Eu 
disse: "Por que está dizendo que o País está 
no caos? Disse-me o seguinte: "O_ País está 
no caos porque hoje os líderes das classes 
prOdutoras não têm mais condição alguma 
de levar às suas bases aquilo que conversam". 
E a verdade é pura e simples, porque vão, 
acertam, por exemplo, entre 10 a 15% de au
mento nos salários e isso não vai ser reposto 
às mercadorias. Entretanto, na semana se
guinte, em todos os lugares a mercadoria, em
vez de 15%, subiu 30; 40, 50%, dificultando 
cada vez mais a vida do povo. 

Aqui" está, por exemplo, um artigo publicado 
na Gazeia ri7ercemtil do diá. 14 e 15 deste mês: 
"As bases se rebelam", de autoria do Sr. José 
Tavares Salvador que diz o seguinte: 

"As bases já não obedecem à senha 
dos líderes, pior, chegam a votar -contra 
eles, nas assembléias, nos sinâicatos, im
pondo-lhes fatos consumadOS, deixam 
aos seus comanda.n~es_ uma. ú1_1ica alter
nativa política, a de segui-los agora,_ mais 
no papel de legítimo porta-voz do que 
na convencional figura de líder plenipo
tendário.'' · 

J:: a grande realidade que todo o País está 
verificando, onde essas lideranças não mais 
existem, elas vão pouco a pouco desapare
cendo. Isso está _acontecendo e, coino conse
qüência, vai-nos levar _ao caos, como vamos 
demOnstrar daqui para diante. 

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

O SR. JOÃO MENEZES - Muito me 
honra o aparte de V. EX" 

O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro 
lugar, lamentei ter que diScordar de V. EX~ V. 
~ Sa~ c;:pm _ cjUe prazer Sempre escuto os 
seus pronunciãmentos, mas tenho que disco r· 
dar daquilo que vem defendendo. Prim-eiro, 
a Constituição não é responsável por esses 
movimeiltó:S que estão eclodindo a cada ins-
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tante. Responsável por isso é a situação finan
ceira em que está o P_aís~ decorrente da ação 
do Senhor Presidente da República, que é 
quem comanda a ação político-financeira do 
País. É uma política de arrocho _salarial que 
vem ocorrendo neste País durante tanto tem
po. Portanto, estarn.os, a cada instant~_vendO 
eclodir greves, por melhoreS Salários. Então, 
não é a Constituição dd<J::dã comóV. Ex• disse, 
com certa ironia, mas _que o nome é correto, 
urna Constituição que surgiu do trabalho de 
toda a sociedade brasileífa, foi a maior partici
pação que já viinos da sociedade para-eStabe
lecer essas normas constitu<:iQnais que aí es
tão. Então, terrios que ver que a Constituição 
não é responsável por isSó. Responsável é a 
falta de uma administração capaz, competente 
e séria. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito obri
gado pelo aparte de V. Ex" 

Vamos continuar dizendo que realmente es
tamos num caos, porque há essa revolta das 
bases. É revolta nas dasses produtoras, é re
volta na classe económica; é revolta na classe 
financeira, é revolta na classe polltica, enfim, 
em todos os lados. Isso tudo acresddo com 
aquilo que chamamos de "greve revolucio
nária" que vai aumentando dia a dia o caos 
neste País,_criando dificuldades. 

Se formos analisar, por exemplo, os preços; 
será que podemos dizer que não existe um 
caos nesse aumento continuado, diário, dos 
preços? Sobe a água, sobe a luz, sobe o telefo· 
ne, sobe o álcool, sobe a gasolina, o preço 
da alimentação cada dia está mais caro, ou 
não está? O transporte está mais caro. Quanto 
aos medicamentos - Deus -nos livre! -_se 
se encontra um remédio, hoje na farmácia, 
na semana vindoura custará mais 40 ou 50%. 
Já vão aur:nentar também o selo do pedágio, 
o [mposto Sobre Veículos Automotor, o IPTU, 
o Imposto de Rencta. 

E a Previdência Social? Está na __ nossa Coil"S
tituição cidadã, que criou mais responsabi
lidades que a Previdência Social, agora, não 
tem como pagar. E não tendo _c_omo pagar, 
o que fez? Já existem disposições criando no
vos impostos e taxas para fazer face ao tre
mendo déficit que tem. 

Te mOs, por exemplo, as mensalidades es
colares, que geram o maior caos neste País. 
Pergunte a qualquer pai ou mãe de famma 
ou a qualquer menino para ver se eles real
mente não- estão nessa situação, senão sofre
rem ·a- dificuldade do aumento conS-eCutivo; 
diário, constante das mensalidades? 

E se quisermos maior prova, quando im
plantado o Plano V-erão, um dólar custava um 
cruzado novo. Hoje um dólar está custando 
3 cruzados novos e vinte ou quarenta centavos 
no paralelo, que é o que marca a realidade 
do preço. Então, essas coisas todas, na verda
de, nos. levam ao que chamamos de _caos. 
A par disso, a par desses-preços, que ninguém 
sustenta, que estão aí correndo afora, vamos 
encontrar o que se chama vale-transporte; 
agora há a história do vale-transporte, há o 
vale-refeição, há o ticket cultu..r:C11, hã o tfcket 
fannácia e tantos outros. Isso me faz lembrar 

quando haVia uma cOmpanhia inglesa, de 
bonde, no Pará, a Pará Electric Trailways, em 
que havia o "boró". O "boró" era um papel
zinho -que se comp-rava para se uSar durante 
um mês, no transporte e em outras utilid&des. 
t a mesma coisa agora, há ticket para tudo. 
Então;·e-Sse- fato, na- r"ealidade, está levando 
o País a uma situação difícil, está-nos levando 
àquilo que chamamos de caos. 

O Sr. Jamil Haddad- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Com muito 
prazer, nobre Senador Jamil Haddãd. 

O Sr. Jamil Haddad - No_bre Senador 
João Menezes, V. Ex" vem de encontro a todos 
os pronunciamentos que temos feito nesta Ca
sa. V. Ex" _demonstrou o aumento permanente 
dos gêneros de prffneira necessidade, dos 
traosportes, dos medicamentos, enflffi, a libe
ração o a o descongelamento total dos preços, 
como:" água, luz, telefone, etc, V. Ex" não tem 
como poder falar em "greves revolucionárias", 
porque a únic_a coisa_ que não aumenta, que 
está ari-ochada. são os salários. A pãrtir do 
moffieri.to em que V.EX" r'eConheCe-e, neste 
mome"Jitó~- elogio o m~rito. __ de- V. _EX' que_o 
reconhece -a partir do momento que V. EX' 
reconhece que há um caos, mas· esse caos 
é produzido em razão, principalmente, dos bai
~os-·sa_lários, salários congelados, preços des
congelados. V. Ex- diz bem, as classes produ
toras estão re-damando, porque elas produ
zem e não há quem compre as mercadorias. 
Há um arrocho salarial comei nunca houve 
riá'Vida·áeste 'Páís, e este·éô -mOtivo dàs·greves 
refterada5 que -óCorre·m em nossb PaiS. A·greve 
é-a ilniCaartna da classe trabalhadora. Quan
do hâ tempos existia o gatilho salarial, V. Ex" 
não via greves. Por quê? Atingia-se determi
nado patamar de inflação e havia uma corre
ção rtos salários. Hoje não existe o gatilho, 
hoje é o congelamento dos salários e o_ des-

- congelamento de todos os preços. Neste mo
mentO devo dizer a V. Ex" que concordo. Se 
existe_ o caos, __ só há um culpado: a polític"a
econômico-financeira do Governo do Presi
dente José Samey. Este é o fato r determina~te 
de caos em que a Pátria se encontra. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito obJt. 
gado, a· V. EX Esquecemos, na listagem d~?s 
préÇoS, de incluir o ágio na tabela do preço 
da c ame bovina. Está _qquí na manchete: "l;fá 
tatnc;f bovina. O ágio mantém-se, apesar do 
reajuste- da tabela". A tabela é' reajustada! e 
o á~icrFmantido... i 

O Sr. J.utahy Magalhães-V. Ex" peiTTljte 
um aparte? __ _ _ I 

OJ>R.JOÃOMENEZES- ... mas a culpa 
não é -do Governo José Samey. A <:ulpaj é 
de todos nós, a cuJpa é do povo, a culpa é 
nossa; é- da nossa formação, porque acei~
mos tudo isso" e ninguém protesta; nós vamps 
ao mercado e aceitamos o preço e compra
mos. temos que fazer a greve, não comp~ar 
fora do preço da tabela. ' 

O Sr~ Jutahy Magalhães - V. Ex"' ~e 
permite um ligeiro aparte? I 

I 

_O SR. JOÃO MENEZES -Já darei o 
aparte a V. fr, mas gostaria, primeiro, de dar 
uma resposta ainda ao meu eminente amigo 
Senador Jamil Haâ_dad, que falou nas greves, 
que elas são boas e disse que estava de acordo 
c_omigo. Muito me honra já ter do m.eu lado 
essa figura brilhante do_ Senador Jamil Had
dad 

Mas_. quando o Banco do Brasil encerou 
a greve, depois de mais de vinte dias, eles 
distribuíram um panfleto impresso, bonito, 
bem feito_. dizendo que a greve dUrante o"s 
21 ou 23 dias, não sei quantos, _que ninguém 
se preocupasse, porque ninguém teve prejuí
zO, que a greVe foi"a cOí.Sif mais natural possível 
que aconteceu neste País e que hão há nada 
anormal 

Verificamos ·nas manchetes de jorriais, por 
exemplo, "greve na UNB deixa 1 O mil sem 
aulas". Dez mil estudantes sem aula_! Será, 
Seriádor, que isso não é prejuízo para_a Na
ção? Ou é uma homenagem- à burrice? Não 
pode, Sr. Presiderite, não pode, Sr. Senador. 
Está aqUi: "greVe na GNB deixa 1 O mil sem 
aula". Aqui, no "Jornal de Brasília": "greve dei
xa 2 milhões sem água em São Paulo". V. 
Ex"" já imàg'inóu o que é isso, uma cidade como 
São PaUlo, com 2 milhões de pessoas, sem 
água por causa de uma greve? Não pode, 
Sr. Senãdor. Nós temos que ter coragem e 
enfrentar. -

Por outro lado, a greve do Banco do Bi-ãsil, 
que dizem que nào causou prejuízo a nin· 
guém, está aqur eSCi'ito: "Greve faz o expor
tador perder para o Brasil milhões de dólares", 
São ·soo milhões de dólares só em 30 dias. 
Está aqui. O jornal "Correio Braziliense", de 
14-5, publica: - -

"'As expOrtaçÕes biasileira"s devem ter 
sofrido uma perda entre 600 a_ 800 mi~ 
lhões de dÓlares nos últimos 30 dias; um 
período marcado por obstáculos às ven
das e~e_r_nas, como a greve dos portuá
rios, a dos funcionários do Banco_do Bra
sil, essa última paralisando a Carteira de 
Comércio Exterior, onde são centraliza
das as transações internacionais do PaíS. 
Esse §!_o_ balanço_ preliminar de técnicos 
da própria CACEX, e de empresários do 
setor exportador, que, a partir de amanhã, 
começam ã se reuriif para contabilizar 
os danos das paralisações." 

Será que isso" tíão--é prejuízO para ó País? 
Será __ que eSsa gente toda não está sofrendo 
isso, também, por que o dinheiro não vai ter 
para pagá-los? Muita gente não vai ter dinheiro 
dos impostos para pagá-los porque o Brasil 
não está recebendo? Será que isso não é sé
rio? Será que este País não está num caos? 
Não é difícil enfrentar essa situação? E ainda 
mais: 

"Dia 11 de abn1 1 O mil trabalhadores 
avulsos, estivadores, conferentes_, vigias 
do porto de Santos, por onde sai a maior 
parte das exportações brasileiras, cruzam 
os braços por tempo indeterminado e de
zenas de navios ficam retidos com_as suas 
cargas." 
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[maginem quantos navios ficaram -parados 
nos portos brasileiroS sem poder embarcar 
um grão de feijão ou de milhal _O comércio 
não fica todo parado? Os impostos não dei
xam de ser arrecadados? Como é Que não 
causa prejuízo ao nosso País? 

"No dia 20 de abril começa a greve 
dos funcionários do Ban~o do Brasil e 
do Banco Central, a Carteira de Comércio· 
Exterior do Banco do Brasil, CACEX, fica 
paralisada impedindo o fluxo normal de 
guias de importaÇãO e- de exportação. •· 

Será que não parou o País? Será que _o 
Brasil não ficou isolado durante esse período 
todo? Ficou, sim. 

"No dia 25 de abril- na terra do meu 
eminente amigo Senador .Jutahy Maga
lhães - sindicatos representantes de ao 
mil portuários de todo o Brasil acompa
nham os trabalhadores avulsos do porto 
de Santos, e decretaram a greve tam~ 
bém." 

Será que isto não foi um prejuízo enorme 
para a Bahia e para o_ Brasil? Foi, também 
sofreu prejuízo. Agora, o que falta é coragem 
de afirmarmos isto. 

"Dia 29 termina a greVe-dos estivadores 
no porto de Saritõs, e a paralisação se 
aproximou do recorde de 18 dias registra
dos em 1948." 

"Erh maio, dep-ois de 21 dias, termina 
a greve do Banco do Brasil, permitindo 
que a CACEX retome- os trabalhos. Mas 
no mesmo dia tem início outra -párali
sação a afetar o trânsito dos produtos 
de exportação; os ferroviários cruzam os 
braços e também por tempo indetermi
nado." 

Vejam V. Ex"" que o assunto é realmente 
grave. Tem os que meter na cabeça e ter a 
coragem de enfrent_a~:.~sses .a_ssun~. 

Há mais: "GreVe deixa cerca de 1 e meio 
milhão de paulistas sem água". Está aqui, pu
blicado no jornal, todo mundo sabe. Será que 
não é prejuízo para a população? Coloque 
qualquer um dos que estão aqui batendo pal
ma, sem água na sua casa, para ele ir procurar 
água com uma latinha na casa do vizinho e 
vamos ver o que dizem ... o assunto é seriís
simo. Não estamo_s_aqui para agradar "b", "c" 
ou "d", estamos para defender 140 milhões 
de brasileiros, que precisam trabalhar, que 
precisam produzir, que precisam enriquecer, 
que precisam melhorar seu rúvel de vida. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa cumpre o dever de assinalar que 
o tempo de V. Exl' se esgotou, e apela no 
sentido de que V. EX" abreVie suas Corisidé
rações. _ 

O SR. JOÃO MENEZES --Tenha um 
pouquinho de bondade com_o_se_u arnigo, por
que, inclusive, quero citar V. Ex", no seu livro 
"Bilhetinhos aJânlo",'ê não quero perder essa 
oportunidade. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me 
v. Ex" oufro aparre? 

O _SR . .)OÃO MENEZES - Com prazer, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Serei breve, 
Senador._ Posteriormente ao mel! aparte, V. 
Ex" méinifesto_u_ a grande preocupação com 
o caos que está ocorrendo hoje no Pats inteiro:_ 
os problemas de ágio, as dificuldades do povo. 
Eu, qUe tenho pautado meus atas por uma 
opOsição ao Governo do Senhor Presidente 
José Samey, fico satisfeíto de ver V. _Ex" tam
bém manifestando essas preocupações com 
a falta dt; governp. Se estamos no_ c._aos. isso 
é decorrente e muito, da ação errada do Go
verno. V. Ex', na condição de Líde1: do Gover· 
no, dando essa demonstração pública de re
conhecimento do que está ocorrendo no Go
verno defendido por V. Ex•, fico satisfeito de 
ver que neste ponto concordamos: eu, da 
Oposição, e V. Ex" na condição de Lider do 
Governo. O País está no caos e não é em 
decorrência das greves, elas têm que ocorrer 
sempre num país democrá~co; é um direito 
do trabalhador lutar por seus interesses. 

O SR. JOÃO MENEZES -Muito grato 
pelo aparte de V. Ex• 

Digo e reafirmo aqul que estou fazendo este 
discurso para defender o Presidente Jos_e Sar
ney. SUa Excelêilcia não é o reSponsável pelo 
caos, do Pals; nós, do Congresso Nacional, 
é que somos responsáveis; temos criado todas 
as dificuldades. Quando clamamos que que
ríariiOilõ" diminuir o déficit públic0, que quería
mos melhorar a situação do País, os primeiros 
profetas que Sua" ExCelência mandou o Sena
do, os derrubou. O_ Senado, que passou dois 
anos dizendo que precisava eqUilibrar a dívida 
pública, a divida externa e interna do Governo, 
combater os ocioso.s, com as primeiras medi
das que chegaram ao Plenário, os Senadores 
as derrubaram, pela maioria. Portanto, somos 
os responsáveis e não o Presidente José Sar
ney. E essa situação só _se sustenta, como 
disse in!ciaJmente, devido à capacidade de es
tadista do Presidente José Samey, senão isso 
já es~vam em caminho muito pior.lmaginem 
V. Ex~ se isso não está um caos! O Ministro 
da -Fazenda Maílson da Nóbrega, que aqui es
teve, declara: "Governo acha que a economia 
está sobre o fio_ da navalha". Que negócio 
é esse? 

Ehtão, o Ministro_ da Fazenda vai e declara, 
de público, que a situação do País está no 
fio da navalha!? Está aqui neste jornal, está 
em todos os jornais. Então, não é o Presidente 
da República o culpado disso tudo. O Presi
dente da República precisa de quem esteja 
ao seu lado, precisa de quem o- defenda. 

O Sr. João Lobo -Permita-me V. Ex" 
um apartf':. (Assentimento do orador.) 

Essa tíeclaração do Ministro é até suave. 
Dias atrás, S. Ex" declarou que o Presidente 
José Samey não acedia ninguém, não defen
dia ninguém. 

O SR. JOÃO MENEZES -Muito bem! 
Então, vê V. Ex" que está aqui o Ministro da 
Fazenda dizendo: "está no fio da navalha a 
nossa economia". Màs· essa situação não é 
só em relação ao Governo. 

O Sr. Presidente faz: soar a campainha. 
Vou terminar o meu discurso, num minuto. 
A prátiCa política nOSsa- é a pior PosSível 

Nós vemos, por exemplo, agora, o Sr. Jânio 
Quadros formando o Conselho dos Anciãos 
quando a Constituição cidadã deu o voto para 
a rapaziada de 16 anos, e quer agora formar 
o Conselho dos Anciãos. E; para resposta à 
sua candidatura, ninguém mais capaz do-que 
o nosso Presidente POinpeu d_e Sousa. Es~ 
aqui, olhem o livro: "Bilhetinhos a_Jânio". E 
porque o Sr. Presidente_não me dá mais tem
po,·senão ia ler _uns _três bi!hetinhos desses, 
para S. Ex~ verificar o ·que -ele diz, o que _acha 
dos bilhetinhos a Jânio Quadros. S. Ex~ conta 
histórias interessantíssimas, o nosso Presiden
te. Há até um livro inteiro. Está aqui: "Bilhe
tinho aJânio Quadros". 

Vemos, por outrO ladO, o outio Cáhdidato, 
de PJagoas, a Presidente da República; saiu 
do Governo e fizeram o seu enterro, um enter
ro no seu Estado, e é candidato a Presidente_ 
da República. Não estou entendendo mais na
da, está tudo complicado. Se ele foi Gover
nador do Estado, e no dia em que vai sair 
fazem o etiterro e dizem: "Já vai tarde! Já 
vai tarde!", ele mete o pau e a po_lícia não 
deixa Sair o enterro. Então; nãO COmpreendo 
mais nada. E é o candidato preferido nas pes
quisas!!! 

A candidatura do meu amigo Cllysses Gui
marães não consegue ligar os motores. Está 
tudo falhando. Não vai, não progride, não sai 
do lugar. 

Vemos, por exemplo, o PFL com três candi
datos, três nomes. Qu_al é o candidato que 
vamos colocar na luta? Sandra C.avalcanti? Au
reliano Chaves? Marco Maciel? Não dá. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador, a Mesa ... 

O SR. JOÃO MENEZES- O PDS. que 
tinha na Presidência O nosso grande- amígo, 
meu primo, Senado( Ja_r_bas __ Passarinho, se 
declarã contra a candidatura âe Paulo f1aluf, 
qüe foi escOlhido como o candidato do PDS. 
Então, ninguém entende mais nada, mais na
da. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador, a Mesa sente-sé na obriga
ção de dizer a V. Exf que o seu tempo já termi· 
nau de_ vez. Precisamos passar à Ordem do 
Dia neste momento. 

O SR. JOÃO MENEZES- Vou terminar 
V. Ex" tenha uma paciênciazinha, tenha calma, 
porque já vou terminar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A paciência ·não é solitária da Mesa; a pa
ciência é de todO-o PlenáriO. 

O SR. JOÃO MENEZES --0 Plenârio 
não está aborrecido com iSso, pelo contrário, 
está achando até bom. O Plenário está acom
panhando, a não ser o meu amigo Ronan Tito, 
que não gostou da história do PMDB, mas 
é verdade o que está acontecendo. Não levan
ta vOO, não conseguiu levantar võo até agora. 

Vo_u terminar, para atender o nosso Presi
dent~._ mas quero dtar esse João Emilio Fal-
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cão, que é um jornalista que tem acompa
nhado os trabalhos_ do_ ~len.ário_ do_ S_en_ado. 
Diz ele em seu_ livro "Crônlcas", sob o_ tftu1o 
"Honra Política": 

"Oausewitz observou, em frase antoló
gica, que a guerra é uma questão muito 
séria para ficar sob os cuidados dos mili
tares~ Assim ocorre hoje, no Brasil, com 
o processo de transição e aperfeiçoamen
to democrático muito importante para 
que o deixemos com os políticos, pois 
entre os atuais são _raros os que têm voca
ção pública. Estes vêm sendo prejudica
dos pelo avanço desavergonhado dos fi
siológicos." 

Está aqui no livro do meu amigo João Fal-_ 
cão. 

De modo que agradeço a V. Ex~. e realmente 
fico com pena de não poder dar uns arremates 
em tomo deste assunto que está precisando 
ser discutido e debatido. Perdoe-me pela de
mora, mas, oportunamente, voltarei ao assun
to. (Muito bem! P~mas.) 

DISCl!RSO PRON(fl'fOADO PELO SR. 
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE 16/Cf5169 
E QUE, ENTREGUF A REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. JOÃO LOBO (PFL -PI. Para breve 
comunicação,)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, devo encaminhar à Mesa um requerimen
to e estava inscrito normalmente para falar 
no Expediente-, entretanto, YQU falar em bre
ve comunicação _. mas não poderia deixar 
de aduzir algumas palavras ao meu reque
rimento. 

COnta um·a antiga-lenda árabe qUe o-graDde 
Califa Harum AI-Rachid, no início do seu califa
do, gostava de fazer um exercício de extrema 
humildade, que era uma espécie de pesquisa 
popular da opinião pública sobre os seus pri
meiros anos de governo. E, disfarçado, ele 
saía interrogando os_ populares sobre o que 
achavam do novo califa claro _que ouvia tanto 
desaforo, tantas queixas e ressentimentos para 
com o novo califa, _que isso P?lra ele era um 
aprendizado, uma preparação para seus dias 
de glória. Mas eis que, certa vez, ao interrogar 
um velho mercador, ficou supreso ao ouvi-lo 
dizer: "Que Deus de 100 anoS.devidaaojove_m 
califa, que o proteja, que o mantenha vivo e 
eternamente no poder." O~califa, surpreendido 
agradavelmente com aquela mudança de opi
nião, perguntou ao velho:....:...... "Mas todos falam 
mal desse. califa. Porque você fala tão bem 
e quer que ele viva tantos _anos no poder?" 
O velho respondeu humildemente: - "Meu 
filho, lembro quando o avô _desse rapaz assu
rrtiu o poder. Era uma praga. Rezávamos todos 
os dias para que ele fosse embora, morresse 
ou desaparecesse. Velo o paí desse atual califa. 
Esse é_ que era ruim, esse _era um desastre. 
Quase _acaba com tudo. Então, agora estamos 
com muito cuidado para não mudar o atual, 
porque o próximo deve ser o cataclisma final. 
Por isto estamos rezando para que este demo
re muito tempo." 

Sr. Presidente, conto esta velha lenda árabe 
para dizer- que lembro com saudade da Mesa 
do Senador Jutahy Magalhães. Em vista das 
atitudes J3iSSumidas pela atúal Mesa, estou com 
muita saudade do ilustre Senador Jutahy Ma
galhães, de quando S. Ex• adm!nísl.i'atVa esta 
Casa;_ 

Sr. Presidente, passo a ler o requerimento: 

OF.SF/GSJLn" 096/89 
Brasília, 15 de maio çl.~ 1989_ 

Excelentissimo Senhor 
Senador Nels_on Carneiro 

·Presidente do Senado Federal 
Senhor Presidente, 

Tendo em vista a atitude da Mesa O ire
tora que autorizou o desconto em folha, 
no subsídio dos Senadores, o valor de 
faltas ou ausências- ocorfidás no-mês de 
fevereiro último e que deverá continuar 
a ser feito em todos os meses~ o abaixo 
assinado vem· nián"iféstar di~cordância a 
repulsa a taJ procedimento. 

É do seti entendimento que um Sena
dor da _República não necessita de nor
mas disciplinares da Mesa Diretora para 

--=-bem desempenhar suas obrigaçõ.es. Que 
ã _adoção de taJ regra, além de coatora, 
é- VéXatôria e desmoralizante. T rai'l-sforma 
o exercício-da senatória em presença 
obrigatória, em ponto obiigatório na Casa 
e nas sessõeS. Ninguém tem o direito de 
dizer o que pode ou o que não pode fazer 
um Senador. Não é somente dentro_ do 
CongressO que exei'cl1amos- riossa fun
ção. MuitaS vezes, somos forçados a viajar 
para atender a convítes, comparecer a 
eventos-pOlíticos, religiOsos e sociais. Não 
podemos ficar desligados de nossas ba~ 
ses, de nossas_ cidádes- e Estados. Além 
dªs. passagens aéreas, deveríamos ter ou
tros aUXI1ios para isto. Ao invés, sofremos 
corte em nossos subsídios. 

Solicita, pois, q~~ a Mesa reveja sua 
posição e, à semelhança de todas as Me
sas anteriores, abariâone tal critério. 

No entanto, caso a Mesa pretenda ale
gar-que apenas cumpre -resOlução, ou 
norma já existente, requer a V. Ex- que 
faça a imediata convocação d_e sessão 
exirãordinária, a fim de submeter o assun~ 
to ao Plenário da Casa~ 

Sr. Presidente, vou passar à Mesa este re~ 
querimento, dizendo que não me conformo 
apenas com a restituição do numérico que 
foi descontado no nosso cont,ra_cheque. Não 
foi isto que me motivo_u. Pretendo que a Mesa 
reveja sua posição e julgue da impossibilidade 
de que nós permaneçamos um mês corrido, 
inteiro, dentro desta Casa: temos obrigaÇões 
fora, para bem exercitarmos a nossa função, 
os nossos devE:res de senador e i"epUQna-me 
recorrer ao ~ediente- do atestado médico 
para ter abono das minhas faltas. 

Por este motivo, Sr. Presidente, encaminho 
a Mesa o presente requerimento. 

Eram estas as_ minhas palavras, Sr. Presi
dente. (Muito beml) · 

DISCURSO PRON(fl'fOADO PELO SR 
_ JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE 

15-ff-89 E QJJ_k ENTREGUE A REVISÃO -
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS
TERIORMENTE 

O SR. JOÃO MENEZES (PfL- PA. Para 
discutir.) - Sr. Presidente, Srs: Senadores,_ o 
eminente Senador Jamil Haddad teve a idéia 
no mofl:tento Cert~, ap.resentan_do à conside-_ 
tação do Senado Federa] projeto de lei definin
do o crime de tortura; e dando outras provi
dênCiaS~ Esse -prOjetO recebeu também o exa
me_ detalhado do nqsso Companheiro_ Sena
dor Edison Lobão. 

Sr. Presidente, o que rião entendo é por 
que se colocou projeto dessa importância, 
dessa magnitude em regime de urgência. Por
que não examiná-lo na comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania_do_Senado Fede
ral? 

O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
proferiu, no plenário, um parecer de urgênda, 
que constitui uma obra-prima de trabalho de 
advocacia, de jurista. A verdade é que, se se 
perguntar para qualquer um dos Srs. Senado~ 
res, ninguém se lembrará de um dos dispo-
sitivos que S. Ex• leu em seu relatório. 

A matéria que versa _sobre _esse projeto de 
lei é da maior importância e da maior gravi
dade. Não podemos, em um projeto dessa 
qualidade, desse jaez, chegar aqui ao plenário 
e. votar, assim, em regime de urgência, emi
tindo um parecer sem maiores considerações, 
dando a demonstração à opinião pública co
mo o Senado vota sem um exame, sem um 
estt.do mais_det_alhado, sem procurar verificar 
o que realmente deve oy __ n_5;o aprovar. 

De maneira que, Sr. Presidente, encaminho 
esta votação, manifestando a minha estranhe
za quanto à votação de um projeto como este, 
de táo grariâe profundidade, ser votado_ s~ 
um exame minucioso: - -

Felicito os nObres Senadores JamU Haddad 
e Edison Lobão por _terem tratado ~ema de 
tão grande envergadurã, mas não poSSo deixar 
de-opor as-mlii.has restrições à votação a esse 
substitutivo _elaborado de afogadilho,_ devol
vendO~o' à competênCia do Senador Ci:d Sa
bóia de-Carvalho. (Muito bem!) 

. DISCURSei PRON(fl'fOADO PELO SR. 
NABOR JÚNIOR NA SESSÃO DE 
15-5-89EOOEENTREGGEAREVISÃ0 
DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POS
TERIORMENTE 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Prommçia_ 9 ~eguinte _discurso.) -:-:_Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, o episódicf ocorrido 
no último sábado nas lOcalidades chamadas 
Extrema e Nova Cã.lifóma, na divísa do Estado 
do Acre com o Estado de Rondônia, reveste-se 
da maior gravidade: o Governador do Estado 
de Rondônia, o nosso ex~colega J erônimo 
Santana, determinou o deslocamento de tro
pas da Polícia Militar de seu Estado para ocu· 
par aquelas localidades, nas quais o Acre já 
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vinha mantendo todos_os equipamentos e ser
viços públicos, como hospitais, escolas, ener
gia elétrlca, estação de televisão, agênda do 
Banco do Estado do Acre, além do custeio 
integral do funcionalismo que serve à popu
lação das duas vilas. O Governador Jerônimo 
Santana - repito - num ato predpado, in
conseqüente, mandou_ que as suas tropas poli
dafs militares ocupassem aquela região, pro
vocando uma situação aflitiva e de insegu
rança para a população que, hoje, aproxima-se 
de vinte mil pessoas. 

Faço, hoje, para conhecimento da Cása" e 
da opinião públiCa--riadOnal, um breve relato 
do que realmente ocorreu na área, cuja posse., 
efettvamente exerdda-pe!o Estado dei-Acre, 
vê-se contestada pelo Estado de Rondônia. 

Em 1903, aquela área foi incoiporada ao 
que hoje é o Estado do Acre, nos termos do 
Tratado de Petrópolis, firmado por Brasil e 
Bolívia para dirimir as dúvidas que ainda havia 
com relação às suas fronteiras comuns. Desde 
1909, Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Acre 
tem posse efetiva_sobre a referidá área. TOdas 
as propriedades que produziam borracha exis
tentes naquela região, ou seja, os seringais 
nativos, ali estão inseridas e têm o seu registro 
no Cart6rlo de Imóveis de Rio Branco, Capital 
do Estado do Acre. -

Fi.ca patente, assim, a poSse. mansa e_ pací
fica do Acre sob aquela região_ que, então, 
não tinha densidaae populacional mais ex
pressiva. 

Mais recentemente, há cerca de 8 anos, 
quando governava o então T errífório de Ron
dônia o Governador Jorge Teixeira, o fluxo 
migratórfo"-passou- à se TIXar na(jü-ela área, e 
o Governador, de maneira acintósa, desres-
peitou o direito de posse- exercido pelo Acre 
há mais de cinqüenta anos e _determinou a 
construç_ão de um posto fiscal da Secretaria 
da Fazenda do seu Território Federal, alem 
do posto fiscal que já ali existia de responsa
bilidade do Estado do Acre. 

O Governador do Estado do Acre, na época, 
o Si'. JOaquim Falcão Macedo, não esboçou 
nenhuma reaç:ão, nenhum protesto a respeito 
daquela invasão promovida pelo Governador 
de Rondônia. Somente durante o meu Gover
no, no perlodo de 1983 a 1987, foi que solicitei 
providências ao Governo Federal para dirimir 
aquela contenda que se estava tornando in
sustentável, de vez que a popu1ação, tanto de 
Extrema como de Nova Califórnia, exigia -
e exigia com toda razão - que o- Governo 
do Estado do Acre agisse no sentidO de--dotar 
as duas localidades dos serviços públicos es
senciais, prestando assis_tência a_todos os mo
radores das duas vilas.. 

Fui procurado muitas vezes, Sr. Presidente_ 
e Srs. S-enadores, no meu Gabinete, por dele
gações, tanto da Vila Extrema corno da 'vila 
Nova Califórnia, cobrando o encaminhamento 
das providências e dos serviços indispensáveis 
ao atendimento da população- postos rnédi~ 
cos, hospitais, escolas, postos policiais, agên
cia do Banco do Estado etc. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite V. Bc' 
um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Concederei 
logo o aparte a V. Ex• Todavia, esperando que 
o Governo Federal adotasse as necessárias 
e indispensáveis providências no sentido de 
esClarecer de maneira definitiva a questão, re~ 

-c-õhhecendo os legítimos direitos do Acre, ain
da heSitei em tomar p-rovidências concretas 
para dotar as duas localidades dos equipa
mentos legitimamente solicitados pelas suas 
pOpulações a quem deveria provê-los, ou seja, 
o governo acreano. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Ro~ 
tialdo Aragão. --

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre·senador 
NaborJúnior, V. Ex" se refere a um oficio enVia
do ao _Cons.elho.de_Segurança Nacional, em 
1980.-A- resposta desse oficio, encaminhado 
ao Conselho de_ Segurança Nacional, infor· 
mava que os limites entre o Estado do Acre 
e o Território Federal de Rondônia são aqueles 
definidos pela linha geodésica do Decreto no 
9.831. de 23 de outubro_de 1912. O que diZ 
-o Decreto? Diz: 

"O T€rritiSiio do Acre é limitado, ao no r~ 
te, pelo Estado do Amazonas; ao sul, pela 
RePóbHca da Bolívia e do Peru; e a oeste, 
pela República do Peru. 

_ § 19 O limite setentrional com o E!:,
-- tado do Amazonas é formado pela linha 

geodésica traçada na nascente do rio Ja
vari." 

Qual é essa linha geodésica? É a linha Beni
Javari, que o Estado do Acre está contestando. 
Mas quanto à resposta de quando foi criado 
Q Es.ta_d.o _do Acre, o diploma legal é esse. 
Quanto a mudar ou invadir, como diz V. EX' 
que o Estado de Rondônia (ez - repito -, 
n_ão .se _enviam tropas nem -se invade a sua 
própria casa. Os decretos e os diplomas legais 
estãO aqui. A não ser que se queira burlar 
esses diplomas legais. Ainda vou mais adiante. 
O Decreto-Lei n°-5.813, de setembro de 1943, 
que cria o Territói'io do Guaporé, dá os limites 
no sul, no sudoeste, no _oeste, os limites com 

a Repúblíca da Bolívia, desde a confluência 
do rio Vaca com o rio Guaporé até a linha 
geo"désica Cunha Gõrrie.S, n~õ limite com o Ter
ritórib_ do Acre. Está aí, nobre Senador. A não 
ser que se queira, agora; mOdificar todos esses 
diplomas legais. Ninguém pode ser contra o 
que está escrito na lei. 

_Q .SJ~. NJ\B,OR JÚNIOR - Nobre Sena
dor, muito antes da criação do Território Fede

-ral do Guaporé, nos idos de 1943, no Governo 
do Presidente Getúlio Vargas, já existia o T erri
tórlo-Federal do Acre, que se regia, inclusive, 
Sr. Presidente, peJo citado Tratado de Petró· 
polis, que, vale frisar, fixou os limites entre 
o Brasil e a Bolívia, estabelecendo os limites 
do Acre com a B_olívia na confluência d~ rios 
Abunã e Madeira. Esta é a verdade! 

Quando o Território do Guaporé surgiu em 
1943, o Território do Acre já era-uma realidade 
desde 1903, nos termos do Tratado de Petró
polis. 

Fica claro; portanto, que a autoridade da 
administração acreana sobre essa área sem-

pre fi mansa e pacífica. Lá não eXiStia absoluta
mente nada de Rondônia. Os impostos devi
dos pelas propriedades que produziam borra
cha e _castanha eram recolhidos à Prefeitura 
Municipal de Rio Branco. 

O Sr. Rõnaldo Aragão -Indevidamente. 

O SR. NABOR JÓ:NIOR - Inclusive, o 
pai do atual Governador F-laviano Meio, ex-De
putado estadual Raimundo Herminio Melo, na 
.época era fiscal de renda da prefeitura e muitas 
vezes arrecadou impostos daqueles seringais 
e castanhais para a Prefeitura Municipal de 
Rio Branco. _Eu. mesmo tehho urri ir_rl-t~-º----que, 
também agente tribUtário, igualmente traba~ 
lhou no posto fiscal do Acre, em Extrema. 

Só para esclarecer melhor a opinião pública 
do meu País: por seu próprio nome, a locali-
dade de Extr_ema está-se definindo. -

O que é '"êxtrerhã'"? É uma diviSa entre um 
EStado e outro Estado, entre um município 
e outro município, entre um país e outro país. 
O próprio nome da localidade está diZendO: 
Extrema. E no posto_fisca] dessa "extrema", 
meu irmão, ao longo dos 4 anos como fiscal _ 
de rendas, apanhou muitas malárias, por ser 
uma região-onde esse mal tem muita incidên
da - e isso o próprio SenadOr Ronaldo Ara
gão sabe, po[s é um ilustr_e_ médico e exerce 
as suas atividades no Estado de Roridónia. 

Sempre Íoi pacifica e mansã -a pOsse do 
Acre sobre essa região. Ntmca houve contes
tação nenhuma. Pelo menos até que, preocu
pado em contribuir com mair representação 
do Estado de Rondônia no Coléf!io EJeitoral 
que se iria reunir em 1985, seu então a_over~ ·
nadar, Jorge Teixeira, invadiu a área e trans
feriu todos os se(.!s e!eitore_s para Rondônia, 
ignorando as duas secções eleitorais do Esta~ 
do dO Acre que sempre fUncí6n-aram lá, inclu
sive, na eleição de 1982, qüanào-Tüi eleito 
Governador do Acre, nós, eu e o então candi
dato a Senador Mário Maia, recebemos votos, 
muitos votos, na regiãó do Xeréni; cujas-umas 
ficam lá na localidade. 

Compr6va~se unia vez mais: a posse mansa 
e pacífica sempre fardo Acre. 
- -CohstruíinOs; com recursOs do --povo--ao 

Acre, hospitais, escolas, coletorias estadual; 
instalamos a lei e a ordem públicá, -com Um -
pequeno deStacamento de oito homens da 
Po11cia Militar e Delegacia de Policia; manda
mos abrir estradas vicinais, coloca_nios uma 
agência do Banco do Estado do Acre em Vila 
Extrema e já estamos prestes abrir, com auto
rização do Banco Central, outra em J;loVa Ca1i_
fórnia; dotamos suas comunidades de luz elé
trica e televisão. Depois de todo esse esforço 
e todos esses gastOs, R01ldônia, agora, quer-Se 
apossar da área, e seu Governador, Jerónimo 
Santana, descumpriu um acordo feito com 
o Comandante JVU1itar da Amazônia, que até 
recentemente manteve tropas lá, a fim de evi-, 
tar confronto entre as_ duas polícias· inilitares. 
O Exército, Sr. PresJaente, --s-rS. Senadores, 
manteve tropas na região durante quase um 
ano e, ao retirá-Ias, fez um apelo aos dois 
governadores, para que não deslocassem 
suas respectivas polícias mjlitares -.acordo 
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expresso para evitar o agravamento da situa~ 
ção. 

O ·cravemo--do Acre cumpriu a recomen
dação do Coniandéinte-Militar da Amazônia. 
O Governador de ROndônia, não. · 

O Sr. Jerónimo Santana deslocou 160 ho
mens, fortemente armados, para se apossar 
da área e, o que é mais grave, deslocou, tam
bém, funcionários civis dó Góvemó de ROndô
nia para invadir as repartições do Governo do 
Estado do Acre, como hospitais, escolas e oU
tros equipamentos, que mantemos· nas duas 
regiõe_s. 

Mandou que funcionários seus se ~pode
rassem dos nossos equipameÍltos, para admi
nistrar as nossas repartições, coiSa que ê icon-
cebível e inaceitável! · · 

O Sr. Ronaldo Aragão-..:.._· Permite V. EX' 
um aparte, nobre Seitador Nabor Júnior? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V; Ex~ 
nobre SeriadOr. 

OS['. Ronaldo Aragão..:.....; Nobre SenadOr, 
V. Ex" se refere à posse.· Não- existe posse de 
um Estado sobre outro, não·existe direito de 
posse de um Estado sobre outro, nobre Sena
dor. Ora, se o Estado do Acre construiu esco
las, hospitais, prédios,_ o.:; construiu, indevida
mente, construiu em terra que não era dele. 
Seria a mesma coisa que o Bréisil hoje aceitar 
que a Venezuela, que os países limítrofes cons· 
truíssem ectificios em sua tel-r'a, porque não 
a ocupa, dando assim o díréito" de posse: Nãci 
existe_ o direito de posse de teml de um Estado 
sobre outro. O Governador j_erônimo Santaná 
não fez mais nada do que ír para onde Va1 
o limite do seu Estado; o EStado' ae Rondõriia'. 
As leis e os diplomas Jegafs que criaram· o 
Estado de Rondônia--e_ o EStàOo do Acre nãO 
mudaram. Estão aquí oS pr'incípkls, ·estão aqur 
os diplomas fegais. O que oêcirreu é que ..;.,. 
e isso ten1os que dizer,· é digo e repito, e 
V. Ex" s-abe disso·- quarido deíxou o Governo 
para ser candidato a Se"naâõi, entregou o GO
verno à Vice-Governadora, que tinha interes
ses eleitorais naquela área e elegeu o depu
tado lá. Agora, se formos debater legalmente, 
aqui está a Lei Complementar n~ 41, que criou 
o Estado de Rondônia, que não alterou o linii
te. A Lei no 4.070, de 15-6-62, que· criei o ESta~ 
do do Acre, diz: "O" Terr1totro âo Acre, com 
seus aluais limites, é erigido- em Estado do 
Acre". Nâo 'posso aceitar ·esse tipo de ·colo
cação. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Os limites 
citados por V. Ex" são exatamente aqueles· a 
que me referi anteriormente. Já tínhamos· a 
posse, já estávamos na área há muitos ano~ .. ! 

O Sr. Ronaldo Aragão~ Não existe direi
to de posse. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito antes 
da criação do Território do Guaporé, em 1943, 
jâ estávamos Joca1izados naquela área. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Mas não é o 
que está escrtto no _diploma legal 

O SR.l'IASOR JÚNIOR ~A área é, legal
mente, histôrícar'nente, Sr. Presidente, de pro-
priedade do Estado do- Acre. -

- .. -

() Sr._Ronaldo ~gão - E o oficio que 
V._ E~ _enviou, c.omo Governador, recebeu a 
resposta que já li, e não é essa a tese que 
V. Ex• está defendendo. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Esse ofício 
a que abcle V. Ex•, na verdade, não foi assinado 
por mim. Em 1980, eU hão era Govem.:,.dor 
do Acre, eu era Deputado Federal. Quem era 
Govemador'à'época era o Sr. Joaquim Falcão 
Macedo, que se omitiu no momento em ([ue 
o Govéiriaddr-Jofge-TeiXéira, por interesse 
merarriei"lle eleitoreiro, -determinou a constru
ção de um po·sto fiscal em solo acreano, numa 
área onde o Acre já tinha um posto fiscal fun
cionando há mais de 20 ou 30 anos. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Mas indevida
mente, nobre Senador! 

O SR. NABOR 'JÚNIOR - Pois bem' 
aproveiterrios ·a· argumeritaçãO do ilustre Se-. 
nadar Ronaldo Aragão, ma:s, friso, só mesmo 
para efeito de radoi::ínio: Se_ a área foSse. de: 
Rondôli.ía,·par que Os aQ-rícúltofes, _os peque
nos emPresários e -as pessoas que estavam 
vindo de o-utros Estados, naquele grande fluxo 
migratório que demandou o Norte do País, 
em suma, as populações que já se encon
travam ali assentadas, por que não foram pro
curar o. Go'l~rno_de. Rondônia para construir 
escolas, para construir hospité\i~. postos médi
cos? Por que foram procurar o_-Govemo.do 
Estado do.Acre_? A resposta tem a luz de todas 
as verdades: foram procurar-nos reconhec,en-. 
do, Sr. Presidente, que a área pertencia ao 
Acre, tanto_ que nela investimos cónsdente." 
mente. Afinal, sentíamos a necessidade de 
atgn<i_ecàs reivindicações maiS do que justas 
daquela população, que estava completamen
te isolada, sem assistência do poder públiCO. 
Esta é a ;_:ealidade. Vou mais além ... 

o_sr: Ronàldo Aragão- V.~ contesta 
os diplOmas lég'aiS? · -

O SR. NABOR JÚNIOR. - Na ocasião 
em que _eu exer_cia_o:cargo de Governador 
do Estado do Acre, o Con~elho de Segurança 
Nacional c;leterminou _a for::ll}ação de uma co
missão .do IBGE para fazer levantamento geo
gráfico e geodésico_da chamada Linha Cunha 
Gomes; fixand_o todos os marcos, para dirimir 
litíi;rióS. Ao mesmo tempo, foi nomeada uma 
comissão tripartite, integrada por representan-_ 
tes do Estado do Acre, do Estado de Rondônia 
e do EStado do Amazonas. 

O Acre honrou o compromisso de custear 
a_ parte que lhe caberia nas despesas com 
Os trabalhos de campo da equipe do IBGE, 
que; inclusive, utilizou helicópteros, embarca
ções e até animais para fazer o rastreamento 
dessa Unha Cunha Gomes: abrimos crédito 
orçamentário no montante de um terço da 
despesa total, a que Rondônia não correspon
deu _imediata-mente. Insisti várias vezes com 
o GbVemãdor Jorge Teixeira e Com o Gover
nador do Amazonas, para que também desti-

nassem os recursos necessários, tal como o 
Acre já fiZera. 

Só um ano depois, talvez justamente para 
atrasar os trabalhos da. equipe do IBGE, foi 
que os Governos de Rondônia e Airiai6nas 
acederam em abrir créditos para custeio des
sas despesas, que, necessariamente, foram 
significativos, para elaborar todo um levanta
mento geodésico e geográfico, fixando os 
marcos báskos nOS trabalhos geográficos e 
dirimindo as dúvidas com referência à posse
da área._ 

_A comissão triparti te reuniu-se várias vezes 
e dessas reuniões foi lavrada uma atá Nos 
instantes finàis dos trabalhos de campO da 
equipe do IBGE, foi lavrada uma ata, onde 
constam as assinaturas dos representantes de 
Rondônia e do Amazonas, concordando na 
fixação desses marcos· até à confluêDcia do 
rio Abunã com o rio Madelra. Lavrada essa 
ata, Rondônia veio contestar, mas -só ·ãpós o 
seu representante legal, na comiSSão tiipaitite, 
tê-la assinado, concoi"da_ndô Com -suas· cOn-
clusões. · 

o· sr. Ronaldo Aragão -Estou Com a 
ata aqui; não é esta a condusãq. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Os marcos 
não foram assentados, porque o helicóptero 
que estava servindo à equipe foi deslocado 
para uma outra missão e não pôde, então, 
concluir os trabalhos. Mas_ está no levanta
mento geodésico .e geográfico da c6missão 
do IBGE. Agora, depois .que m"4dou o Presi
dente ... 

O Sr. Aluízio Bezerra - Permite-me V. 
Ex" Um aparte? · -

O SR. NABOR JÚNIOR - Concederei 
logo o aparte _ao nobre Senador. Com as alte-
rações posteriõres na Diretorfa do !BGE, Ron
dônia pressionm.i'O novo Presidente e este não 
aceitou oS trãbalhos- realizados· por aquela 
equipe anteriOr: I! a réalidaâ~.-

- Concedo_o aparte ao ilustre Senador Aluízio 
Bezerra. 

O Sr. Aluízio Bezerra- Nobre Senador 
Nabor Júnior; só me atenho às questões emi
nentemente técnicas, já que V. Ex• faz uma 
brilhante exposição objetiva do passado histó
rico sobre _os limites dO _Acre com Rondônia, 
que é objeto desta discussão, tendo em vista 
a gravidade em que o Governador de Rondô
nia colocou a população, até porque, se hou
vesse hoje uma dezena de mortos na região, 
o único responsável seria o Sr. Governador 
de Rondônia, até porque, no exato momento 
em que se introduziu uma tropa armada pata 
ocupação territorial de outro Estado, poderia 
ter havido tiroteio. É importante_ que se diga, 
aqui, e ágoia que, somente a ação e o gesto 
ponderado do Governador do Estado do Acre 
evitaram uma catás_trofe. Poderíamos estar ho
je lamentando os cadáveres _decorrentes de 
um ato impensado e irresponsável do Gover
nador do Estado de Rondônia. É preciso que 
esta Casa saiba que, no exato momel}to em 
que o Governador cometeu essa irresponsa~ 
biUdade, introduzindo tropa armada no outro 
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território, não respeitando o princípio do Direi
to e introduz uma tropa armada - repito -, 
poderia ter tido uma resposta a esse nível. 
E isso, colocando vidas em jogo.:. 

O Sr. Ronaldo Aragão -Mais irréspon
sável ainda é querer, numa atitude (apartes 
cruzados) ... querer jnvadir outro Estado. Isso 
é que é irresponsabilidãde ... 

O SR. NABOR JÚNIOR - Mantenho o 
aparte ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Não aceito as 
colocações do Senador Aluízio Bezerra, por
que elas são irresponSáVeis. S. Ex' é que ê 
irresponsável, porque permitiu a invasão do 
Estado de Rondônia. S." Ex" é que é o irrespon
sável. Não aceito as colocações do Senador, 
porque S. Ex' não tem amparo morar para 
fazê-las contra o Goí.rerriador... -

O Sr. Aluízio Bezerra -Irresponsável é 
o Governador do Estado de Rondôniã e riiais 
irresponsável ainda é defender sua posição 
aqui no plenário. Sr. Presidente, não podemos 
admitir que o Governador tenha esta postura 
mUitarista de ocupação e muito menos que 
um representante do Estado nesta Casa venha 
aqui responder._Sabemos que toda a irritação 
do nobre Senador Rona1do Aragão ... 

O Sr. Ronaldo Aragão- Quem primeiro 
ocupou foi o Acre e V. EX sabe diSso. Não 
admito a colocação de __ V._Ex'! chamando o 
Governador de irresponsável. Irresponsável é 
quem invadiu o Estado de Rondônia no-início. 

(Apartes cruzados) 

O Sr. Aluízlo Bezerra- Nobre Presiden~ 
te, a perda de calma do nobre Senador Ro
naJdo Aragão ... 

O Sr. Ronaldo Aragão- Não estou per
dendo a caJma, só não posso aceitar as colo
cações do Senador Aluízlo Be_zerra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
(Fazendo ~mar a campainha.) - Atenção, a 
Mesa faz um apelo aos SrS~ _Senadores para 
que tratem do assunto com menor emociO
nalidade ... 

O Sr. Aluizio Bezerra- Nobre Presiden
te. estou com um aparte e solicitaria à Mesa 
me garantisse o direito, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência faz um apelo para que a ques
tão acre-rondoniense não se transforme num 
casus bel/i aqui, no Plenário do Senado. 

O Sr. Aluízlo Bezerra- V. ~ pode ter 
certeza de que do lado do Acre isso não acon~ 
tecerá. âolicito à Mesa me assegure o aparte, 
até porque a perda da calma do nobre Sena
dor Ronaldo Aragão é' um reflexo da perda 
da calma do nobre Goveinador Jerónimo San
tana 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Lembro ao nobre S~nador que o tempo 
de aparte é de dois minutos. 

O Sr. Aluí:do Bezerra- O gesto do Go· 
vernador é censurado nacionalmente, a consw 

ciência juridica nadorial, democrática, hoje o 
condena em todo o País. Parece que esse esta
dO: de espírito do Governador de_ Rondônia, 

--Jerónimo Santana, é transmissível e transmis-
sível de uma maneira contagiosa, porque o 
nobre-Senador RonaldoAragão acaba de maw 
nifestar essa irritação aqui, em plenário, sem 
justo" motivo.· Gostaríaquea Mesa me assegu
rasse o ãparte -que faço· ao n'obre Senador 
NaborJónior. Concluindo o meu aparte, quero 
dizer_que Rondônia só teve conheclmen~o des
sa área depois da construção da BR~364.JU-S
tamente antes de tudo isSo, essa ocupação 
se fazia a partir do Acre, a partir de toda uma 
ieafiàade muito bem defiriida pelos nObres Se
nadores Nabor Júnior e Mário Maia, em apar
tes recentes, formulados, aqui, ao pronuncia
mento do- próprio SeriadO r- Ronâldõ Aragão. 
Sr. Presidente, veja bem: o que estamos discu
tindo aqui, ocupando o tempo deste Plenário, 
que tem tantas causas nacionais muito mais 
relevantes, é justamente em função da respos
ta que estamos dando à atitude do Sr. Gover
nador cl_e ~o~dônia que deixou a Nação estu
pefata. Enquanto estamos buscando respos
taS jurídicas_,. mecanismOs apropriados para 
dirimir essas dúvidas, temos que, neste Plená
rio, infelizmente utilizar parte do nosso tempo 
precioso tentando solucionar os problemas 
de_sta Nação, para responder a atitudes irres
ponsáveis como esta do- GOvernador de Ron-
4Pnia. J:: neste sentido, Sr. Presidente, que esta 
Casa-tem o dever e o direito de recolocar as 
coisas no Seu estado de direito, porque, neste 
aparte que- formulo ao nobre Senador Nabor 
Júnior, estou apreciando as questões de mé
rito- que podem ser apreciadas tecnicamente, 
Corifornie âiSpositivos traduzidos Pelo § 59 do 
art. 12, das_ Disposições T rã.nsitórias da Consti
.tU[ÇOO, ·pãra âlriinir esta dúvida. E justamente, 
como diziá o Senador Nabor Júnior, naquela 
época a ComisSão Tripart:J.1e não cohclui.u o 
trabalho, porém assentou as bases de con
creto de todos os marcos entre o Acre e Ron
dônia, e as bases de concreto situadas nos 
pontos geodésicos estão devidamente assen
tadas, conforme o que diz aqui o texto consti
tucional, e isto está registrado e isto está confir
mado pelas atas da comissão tripartite. De 
maneira que recomendamos, neste aparte ao 
disf:::urso do Senador Nabor Júnior, que o Go
vernador de Rondônia retire as suas tropas 
do Território, porque istO representa uma ver
gonha nacional. Que se discuta, a partir de 
critérios jurídicos e dos fóruns apropriados, 
questão desta natureza. A utilização do micro
fone, neste horário, não- é para resolver um 
problema menor, mas que preocupa, porque 
lá se p_ode desenvolver um ponto de tensão, 
Esta tribuna é usada para resolver os graves 
problemas da economia, de estrada, os pro
blemas da população de Rondônia e do pró
prio Acre, do Norte, da Amazônia, assim como 
os grandes problemas nacionais. Estamos 
perdendo parte deste tempo precios-o aqui -
repito- por-causa de uma atitude irrespon
sável do Governador de Rondônia. 

O SR. NABOR JÚNJOR - Agradeço a 
V. Ex'o aparte. 

Relom.ando ã. palavra, Sr. Presidente, após 
ter sido honrado com o oportuno aparte do 
S~nador Aluízio B~erra, apesar d-?JS_ interfe- _ 
rências indevidas do ilustre amigo, o Senador 
Rona.Ido Aragão, lembro à Casa que, com o 
objetivo de dirimir definitivamente _esta ques
tão, apresentei emenda, perante a Assembléia 
Naciona1 Constitulnte, a qual, aprovada, con
substanciou-se no § 59 do art. 12 do Ato das 
Disposições ConStitucionais TranSitórias, que 
estabelece o seguint~: 

"§ 59 Ficam reconhecidos e homo
logadoS os atuais limites do Estado do 
Acre com os EstadOs do Amazonas e de 
Rondônia, conforme levantamentos car
_toiráficoS e -geodésiços- real!i~dOs pela 
Comissáo ·Trip_2lrtite integ'rada por repre
sentantes dos Estados e dos serviços téc
nico-especializados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticâ." 

Esses estudos técnicos, realizados pelo JB
GE e aprovados pela Comissã.o Tripartite, inte
grada, inclusive, pelo representarite do Estado 
de Rondônia, estão, também, consagrados na
quela ata assínada pelos. representantes dos 
três Estados em questão, dos três Estados 
emlitígi9._ _ __ __ _ _ _ 

Agora, se, a posterion: Rondônia não quer 
aceitar .o que seu representante legal assinou, 
autorizado pelo Governador da época, "aí siio 
outros 500 mil réis", como diz o matuto. Esta
mos defendendo aqui, Sr. Presidente, os direi
tos do Acre sobre essas duas localidades, porw 
que o Acre está mantendo toda a população 
a1i existente, Rondônia não despende um cen
tavo sequer com a prestação de serviços de 
saúde;- de educação, de segurança; nem tratou 
de abertura de _estradas vicinais para os agri· 
Cultonis próduzjrem,_ escoarem e C9mercia
lizarem a sua produção etc. TOdas as Clespesas 
com o funcionamento des_sas duas localida
des, dessas duas -vilas, Extrema e Nova- Cali
fórnia, têm sido custeadas exclusivamente pe
lo Governo do Estado do Acre e nem um 
CentaVo sequer pEiio EstcidQ de Rondônia. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Coin multo 
prazer. 

O Sr. Márlo Mala- Nobre Senador Nabo r 
Júnior, V. Ex' fere o assunto com muita pro
priedade e justeza. Resta-nos aguardar, de 
agora por diante, a manifestação" isenta do 
IBGE, porque rea1mente não entra aqui como 
parte interessada, mas apenas com os estudos 
geodésicos e geo-gráficos. Em função desses 
estudos, deve estar sendo elaborada uma nova 
carta baseada em todos os marcos que foram 
estabelecidos nestes últimos 4 anos; ou nestes 
últimos 8 anos de discussão, porque a dis_cus
~o se iniciou desde quando o Território de 
Rondônia passou a Estado. Então, esses mar
cos estão todos estabelecidos numa revisão 
minuciosa e predsa, com técnica modema, 
inclusive utilizando imagem de satélites, que 
foram frxados numa revisão completa da fron
teira, não apenas do Acre com Rondônia, mas 
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do Acre -com- o Amazonas. A Linha Cunha 
Gomes, aqui tão falada, tão exaltada, não foi 
traçada para separar o Acre do Amazona_$, 
foi uma Jinha __ traçada para eStabelecer uma 
fronteira histórica, baseada em- tratados ante
riores - o Tratado de Madri, o Tratado de 
Santo Hildefonso, e mesmo a modificação--do 
Tratado das Tordesilhas. Esta linha foi estabe
lecida para fazer frori.teirã. entre O Brasil e a 
Bollvia inicialmente, e,_ depois, entre _o Brasil 
e o Peru, quando cons_olidaro_p_s_- os brasi
leiros, cearenses e acreanosJ _que conquista
ram aquelas paragens - .aquela conquista, 
como referi em aparte ainda há pouco ao no
bre Senador Ronaldo Aragão. Esses brasilei
ros transfonnaram aquela reta rígida da Unha 
Cunha Gomes nuriia _l_ihha quebrada, poligo
nal que é linha que bordeia e forma a parte 
do EstadO do Acre. Por:tanto, aquela Unha Cu
nha Gomes não tem mais validade, porque 
ela separava países e não Estados; ela passou 
a ser Um referencial, daí para cá, mas não. 
referencial absoluto, porque ela nã.o tem roais 
o significadO histórico, O que vale, agora, é 
a presença, é o uti possidetís, é o homem 
presente al~ ·naquela paragem, conquistando, 
explorando, colonizando~ 

O Sr. Ronaldo Aragão - (lnteNenç_ão 
fora do microfone) 

O Sr. Mário Maia - l$to existe, sim. 
0-uti possldefís-é o uso da terra; não só o 
uso, mas o direito internacional, interestadual, 
entre pessoas, e <:orresponde ao usucapião, 
ou seja, eles chegaram lá primeiro, os acrea
nos, usaram,- exploraram, colbnizaram a terra, 
aquelas terras teclas. Agora, depois, com a 
criação, nos gabinetes do Rio de Janeiro, i::om 
os_ técnicos que nunca haviam çh_egado Já, 
estabeleceram os limites, dizendo que eles 
vão ... _ Olhem, pelo mapa, e vão lendo como 
deve ser o limite, sem levar em consideração 
a formação histórica, social e económica da
quelas paragens, corno foi feito ·com o suor 
e sangue dos nordestinos, que quiseram o 
Acre para o Brasil. Tanto assim é que foi pro-. 
clamado, por duas veze_s, inicialmente, inde
pendente o Estado do Acre; uma, por Galvez, 
e outra, por Plácido de Castro. De modo_ que 
essas paragens _que estão sendo discutidas 
hoje, quando Rondônia ain_çla lião existia -
porque os rondonienses rião chegaram lá, só 
da parte encachoeirada~ para baixo, porque, 
das cachoeiras para cima, ninguém andava 
lá; só os acreanos, por via do Acre -, iam 
pelo Abunã até o M_adeira, por aquela área 
toda. A prova _disso é que_ todos os seringais 
daquela área do lado direito do Madeira, 
abrangendo a bacia do Abunã, todos el_es são 
registrados nos cartórios de Rio Branco. A for
mação histórica não tem nada a ver com Ron
dônia. Desta forma, creio haver sido uma pre~ 
cipitação do Governador, agora, mandar oc;u
par a área de Extrema, sem que antes hou
vesse uma manifestaçãO através de diploma 
ou de u._r:na cartografia precisa, baseada nos 
novos marcos estabelecidos pelos técnicos do 
IBGE, que modificaram a_ Linha Cunha Go
mes, tornando-a, de uma linha reta, em uma_ 

linha poligonal. Que; nos· pontos a que já me 
referi em aparte_ ao nobre Senador Ronaldo 
-~agão, não _continua na Linha Cunha GomeS. 
QuandO -_ela chega ao rio ltUXi, passa a se_dirigir 
até a foz_do lgarapé dos_ferreiras, que é um 
afluente, pela margem direita, do rio Madeira, 
pelo di_visor de águas entre o- Abunã e o ltUxi, 
qU_~ faz com que, depois, subindo pela divisa 
natural entre a Bo!Lvia e o Peru, pelo rio Abunã, 
essa ár_ea que está sendo discutida._ seja histó
rica, política e economicamente_ pertenc-ente 
ao Acre, e não a._o Estado de Rondônia. 

O SR. PRESÍOENTE: (P~~peu de Sousa) 
-A Mesa gostaria de alertar ao nobre Senador 
Nabor Júnior que o _seu discurso, tão ponti
lhado de apartes - aliás, pontilhado -é uma 
expressão muito modesta_:_, repleto de apar
tes _poligo_nais, vai ter o seu tempo esgotado 
de V. ExA continuar a permitir apartes. lndüsíve 
há outros oradores inscritos e terei que conce
der, para ser fiel ao Regimento, a palavra, por 
5 rhinutos, ao nobre Senador Ronaldo Aragão, 
que a pediu para uma explicação pessoal, logo 
em seguida ao discurso de V. Ex" 
úe__fo~ma que faço um apeJo para que v. 

EX' nãó conceda mais apartes ou que os apar
tes sejam realmente pontos e não polígonos. 

O Sr. Odacl_r S~es_-:-_Eq go_start~ age_
nas de pedir ao Senador Nabor Júnior me 
-Conceda-_l,l_ITl ~part~ poligonal. 

O SR. NABOR JÚNIOR-- l~ici;lm.ente, 
deseJo agradecer ao SenadOr Mário Maia a 
valiosíssima contribuição que emprestou ao 
meu diScurS"o; e que veio, de certo modo, to
bustecer a tese que estamos, aqui, levantando 
e defendendo: a área em litígio, na verdade, 
é de propriedade do Estado _do Acre, histórica, 
SOcial e economicamente falando. 

Por outro lado, não poderia concluir o meu 
pronunciamento sem abrir a oportunidade, 
também, ao ilustre acreano, embora represen
Umte de Rondônia ne_sta Casa, e_ meu parti
cUlar amigo, Seri_ador Odacir Soa_res. 

_O Sr. Odacir Soares -Quero cOmeçar 
e;,ste aparte pelas colocações do_ eminente Se.
n~cl_Qr Mário Maia. De acordo com o argu
mento de S. Ex-, o.Ãcre deveria .ser bolivi~o. 
ou_ gaúchq; porque os primeiros_ a chagar ao 
Acre foram os bolivianos_ e. depois, os· gaú
chOs, COm Plácido de Castro. A partir do argu~ 
menta de S.. Ex', não seríamos acreanos, sería
mos gaúchos ou Contim,1arí~o~ a ser bo!jvia
nos." Do ponto d.e vista histórico, eu não d~
java naturalmente, no final do_ seu discurso, 
voltar a um tema que constitui a essê_ncia do 
seu discurso, isto_ .é, a tes_e. Mas a tese de 
y, Ex- parte de um pressuposto errado. Na 
realidad~, é__o contrário, a.quela região nunca 
perténceu ao Acre. E, segundo, toda argumen
tação que neste momento a Bancaçia acreana 
desénvoive em relaÇ"ão a eSsa quest~o paf1~ 
de uma atitude~ que a Bancada toniou-durante 
a ASs_embléia Na.ciç:mal Constituinte, ao redigir 
esse dispositivo, e ela acredita que e.s&e dfSpo
sitivo está redigido a seu f.;1vor. Se a Bancada 
se der ao IUX9 de, na realidade, analisar juridi
Camente ess~ dispositivo, ele, ao contrário, 
não está a seu fa_vor, ele assegura a posse 

da área em litígio àquele que era o seu proprie
tário, no caso era' o Estado_ de_ Rondônia. Sob 
o aspecto eminentemente soda]. na re<;l:lidade 
essa região foi povoada e. colonizada sem a 
partiCipação, inesmo longinquamente, doEs
tado do_ A,crf7. __ Para lá_ foram_ os primeiros mi
grantes, que vieram do s.ul do País, em_ l98J, 
com o apoio do Incra, -do MIRAD, e Já se loc-a!i_
zaram. Ein _1982, já votaram nos candidatoS 
do Estado de Rondônia, já frzemos eleiÇões 
naquela região, sem nenhum tipo de contes
tação" por parte do Estado do Acre. Apenas 
em, 1986,_qLiando, inclusive, o eminente Sena
dor Nabor Júnior, ~lv9 epgano, deixou o Go~ 
vemo_do Acre e o Governo teve, à suã frente, 
a entã,o Vice-Gqv~mador~, _apenas a partir daí 
é que o_ Acre, inclusive em_uma atitude inusi
tada e pioneira, mandou_ tropas pOliCiais para 
invadir aquela região. O nosso erro, _o. erro 
d~ Rondônia, então sob o Governo Ângelo 
Angelin, foi não ter reagido já àquela ocasião. 
Se Rondôn~a tem um _ _pecado é o da omiSsão, 
p<;>rÇ[I,l~-- permitiu que o Governo do' i::Stãdo 
dQ .A~~e, daquela época até hoje; ãte ·agora, 
ali instalasse, inclusiVe, batalhõeS dá 'pàlícia
militar, em região da qual nunca foi proj)rie~ 
tádo, r;tem senhor, nem mero possuidor. En
tão, a atitude_ do GOVerno -_de _Roildóniéi, né.s:te 
momento, a meu ver, ao contrário do _que 
se vem dizendo, é uma atitude tardia. Ela deve
ria ter sido produzida há mais tempo; p-ara 
que, desta forma, em decorrência disto, o Go
verno Federal assuinisse ã 'respót1Sabilidade 
na solução desse litígiO, poi"que inesmo o ·arbi
tramento que f6i realizado, a pedido do GOver
no do Estado do Amazonas, a pedido do Go
verno do Estado d_o Acre e do Estado de Ron
dônia, esse arbitramento é indiscutivelinente 
a favor das pretensões do Governo do Estado 
de Rondônia. O laudo emitido pelo IBGE é 
claro, é indiscutível e não deixa margem a 
nenhum tipo de discusão, quer histórica, quer 
atual, sobre a posse daquela área,-e o próprio 
raciodni.o_e_1q)~ndido pelo Senador Márip Maia 
-~ neste. s__entido. S. Ex! abandona, inch,J.siv~, 
as r~õe::s_histólicaS que deveriam presiair a 
discussão, Oo. problema e pa5;sa a argumentar 
com l.lfl) dadq que é _ completa_m_ente falhq. 
Talvez S. Ex~ não conheça profundamente a 
região como nós a conhecemos. AqUela re
gião nunca foi povoada por acreanos e tam
bém nunca foi povoada por rondonlenses; efa 
foi povoada, desde o seu~ começo, por gaú
chos, por paranaenses, por capixabas, por mi
neiros, por catarinenses. Então, ela seria, den
tro do Brasil, Um Estado iii:dependente, se par
tirmos do presuposto de que a colonização, 
de que a presença destes o.u daquele brasileiro 
deve marcar a propriedade dessa ou daquela 
área.- A re_gi_ãà que vãmos consldEii-ãi Ser o 
seu proprietário, ou o seu possuidor, aqueTe 
que a habita, ela não pertenceria ao ACre ilem 
a __ Rondôni<;l:; ela pertenceria a uma série de 
estados brasileiroS. Mas, como Rondônia _ _foi 
coloniz.ada por esse tipo de gente, por essaS 
pessoas, por esses migrantes que vieram do 
resto do Brasil, evidentemente qUe essás põ
pulações, não mais ericontiando terra no sul 
do Estado, no centro-sul do Estado e no pró-
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prlo norte do Estado, começaram a habitar 
os limites do Estado com O Est8ào dOAcre, 
com o Estado do amazonas. Insiro este aparte 
no dfscurso de V. EX" e ·a fãçO num.icondiÇáo; 
inclusive bastante tranqüilo, porque, como V. 
Ex' frisou, sou acreano e,- desde o começo, 
defendi sempre o arbitramento da questão; 
Mas, se V. Ex" lembrar, quem deu início à ulili~ 
zação de efetivos policiaiS-militares para a solu
ção do conflito foi o Estado do Acre, em 1985 
e 1986, já -então quando a qUestão estava sob 
arbitramento por parte do Governo Federal. 
Agora, neste momento, esta questão deve ser 
objeto, inclusive, de uma discussão mais ·ªm
pla, porque é necessário que o Governo Fede
ral, através do t.1inistérlo da Justiça, realmente 
assuma a responsabilidade pela condução su
perior dessa questão, e não se omita mais, 
como vem acontecendo há quase quatro 
anos. Na rea1idade, esse conflito marca uma 
omissão deliberada, uma omissão culposa, 
uma omissão negligente, por parte do Gover
no Federal, numa questão das mais relevan
tes. que está envolvendo dois estados irmãos 
que estão desenvolvendo uma parte impor
tante do Brasil, colonizando o Extremo Norte 
do Brasil, Vi.vifitahdó __ as fronteíras· Norte do 
Brasil, com gent~. com trabalho, com esforço 
e com sacrifício. CoildOO ·este aparte dizendo 
a v. Ex~ que, se formos realmente discutir, 
jurídlca e historicamente, a questão~ mesmo 
constitucionalmente, essa questão dificilmen
te penderá para os interesses do Acre, porque 
a região nunca lhe pertenceu. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Nabor_ 
Júnior, antes que Y E:r retome ·ao_ Seu dis
curso .... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa cumpre o dever de_ alertar ao nobre 
Senador Nabor Júnior que ó seu tempo já 
está esgotado e peço a v~ Ex"'_termine d_e for
mular o seu discurso. 

O Sr. Mário Maia - Só para esclarecer. 
A área não estava despovoada. Tanto é qué 
EXtrema está situada no ·senOga] 'Càlifórnia, 
que escoava o seu produto da borracha todo 
para o Rio Branco, e é um seringal registrado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Eu queria 
apenas lamentar o fato de o Seri.ador Odadr 
Soares só ter adentrado ao plenário desta Casa 
no fian1 do meu discurso. S. ~ não acompa
nhou a linha de raciodclo do me_u pronuncia· 
mento, quando eu dizia, aqui, Sr, Presidente, 
que a área sempre pertenceu ao Acre desde 
o inicio do século, como r~afirmou_o Senador 
Mário Maia. Não existia Rodônia, não existia 
Guaporé. Inicialmente foi criado o Território 
Federal de Guaporé, pelo Pregjdente Getúlio 
Vargas, _em 1943. O Acre já estava Já na área, 
definido e_ trabalhando. Toda a produção de 
borracha e de café daquela região era escoada_ 
para Rio Branco, através do Rio Albunã. E 
também era comercializada lá. Os impostos 
eram pagos para o{\cre. Só. em 1981 come
çou a chegar a corrente migratória_ de o_utros 
Estados, do Sul do País, principalmente do 
Rio Grande do Sul, d(fPãi'ã.há, de São Paulo, 
de Minas Gerais, como citou o Senador Odacir 

Soares. O Acre já-eStaVa lá;_jatinha o $~U pOsiO 
fiSC:ál lá. EüaeSafio cjuem conteste ésta afirma-
ção aqui. 

Depois o Sr. Goverri8.'dor Jorge Teixeira
com interessé PolíticÕ, pol-'que o TEmit6no de 
Rondônia ia ser tranSformado em Estado, ia 
eleQéf 3 Senadores e 1 Deputados FêderaiS, 
um dos Senadores, inclusive, eleito nessa oca;·
sião foi o ilustre Senador Odack Soares -, 
-el1.tãõ;s. EX!' ~o GOVernador pUxou O eleitoradO 
da região para Rondônia. S. EJ<\' diSse que foi 
votado lá, na regiãO, mas se esquece de que, 
muito antes de Rondónia· tei âs · seçõeS eleito
rais lá, já havia seções- eleitorais do Estado 
do Acre. A seção do Xerém, na região do Xe
rérri, qUe fic"a dentro da área, já funcionava -
regularmente. A fiscalização, .como-eu disse, 
no inicio- do meu pronunciamento, era feita 
pela Prefeitura de Rio Branco. Já existia o pro
jeto de colonização,_ de responsabilidade do 
INCRA, que desapropriou toda a área e deter
miriou que o registro dessa desaPropriação 
fosse feito no cartório de Porto Velho, proposta 
descabida, que o Juiz competente indeferiu, 
desaforando e mandando que a·: registro se 
efetivass_e no_ cartório de Rio Branco, pois as 
propriedades que estão englobadas naquelas 
áreas alfdevem ser registradas .. Agora, eu per
gunto:_será que, legalmehte, pode-se_ contes
tar que isso pertence ao Acre? Não se vai regis
trar uma propriedade fora da jurisdição onde 
ela não_esteja encravada, inserida. 

Agora, apesar de tudo isso, _apesar desse 
episódio realmente lamentável, n_o.qual, pude
rrlos·_-sentir a falté1 .de serenidade: do Gover
nado~ Jerónimo s.;mtana, nóS confiamos no 
Sf.-MliUst.ro da J_ustiça, a quem o ass_unto está 
entregue, e que, desde ontem. está debruçado 
na busca de uma solução para evitar o con
fronto entre as tropas de Rondônia e as tropas 
do Acre. Que S. Ex' tenha sucesso -nessa me
diação! 

A bem da verdê!de, devo dizer, para finalizar 
o m~- pronunciamento_,_que~ tão logo o Go
vernador Flaviano Melo tomou conhecimetno 
4ç deslocamento das tropas rondonienses, ao 
invés de re_vidar ~m a marcha de tropas do 
Acre para a região, optou pela solução da paz 
e. do Direito- porqúe·a outra custaria, natural
mente, vidas preciosas de policiais, tanto do 
Acre como de Rondônia. A primeira providên
cia que o Governador do Acre adotou foi entrar 
em cantata com o MinistrO da Justiça e comu
nicar a S. Ex!' o ·acorrido. E o Sr. Oscar Dias 
Corrêa.convocou a Brasília o Governador Fla
viano Melo, que, desde ontem, aqui se encon
tra, aguardando a <:;h;~gada do Governador Je
rónimo Santana, que só _hoje foi IocalizadÇ>. 

Entáo, espero que, ao final de toda essa 
contenda, prevaleça o bom senso; prevale
çam, s_obretudo, os altos interesses do meu 
Es_tado, que é quem mantéin as duas locali
dades, que está dando assistência à sua popu
lação. E tenho c-erteza, Sr, Presidente e Srs. 
Senadores, de que deve Prevalecer o principio 
da consulta às populações, através de plebis
cito, no qual, assegUro, 80%- dos -cidadãos ali 
assentados_ optariam por permanecer entre-

g_1.,1~i à alrtorfdade _e~ aos cUidados 99 Estado 
do Acre. 
. Er:a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

_bem! PalfDas.) _ 

DISCURSOPRO/"'U/"'CIADOPELOSR. 
, CID SNJÓ!A. DE CARVdLffOJYA .SES· 
~ .siiO DE 1 ó·5c89 E QUE, EIYTREGUE 
~ ;i REVISÃO 00 ORADOR, SERIA PIJ8JJ' 
CADO POSTERIORMEI'ITE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no início 
da sessão de !'laje, usou da palavra, para uma 
breve comunicação, o Senador João Lobo, 
e, naquela ocasião, apresentou um requeri~ 
menta que me pare-ceu da maior importância. 
Aparteá-lo riaquela oportunidade, ito entanto, 
não se_ria regimentalment~ adequado, princi· 
palmente pelo pouco temp-o-de que dispunha 
aquele Parlamentar. 

Sr. Presidente e SrS. Seii.ãdOI-es; Vindo à t:Ci
buna, devo hipote·car minha solidariedade ao 
prezadO companheiro, RePresentante dó ESta
do do Piauí. T erihO ·a impre-ssão de que este 
momento que a Nação vive tem criado, talvez 
de indústria, momentos difíceis para as Casas 
Legislativas do País. Dentro desse renasci
mento fascista_da Nação, tem sido costumeiro 
atacar-se o Poder constituído e, nesse mo
mento, o alvo maior é exatamente o Poder 
Legislativo. 

Hoje,_ os Senadores vi~m momentqs __ que 
a Nação por_certo não identifica co'mo verda
deiros, porque, ii-tdusive, há uma 'gfaflde difi
culdade de conhecer-se a verdade do funcio
namento dessas Casas, pelo que de impreciso 
se diz, pelo que de incorreto se prolata. 

Sr. _Pfe.stde-nte;lembro--me dã se5São _QUe 
aqui foi feita há 15 de dezeni.bro do ano paSsa~ 
do, quando várias mensagens por a·qui passa
ram, tratando do aumento de servidores públi

- c_os. Naqu~[a oc~ião, a par do aumento gené
rico- para o fundonárlo público, eram conce
didos também ao Poder Judiciário e aos ór
gãos administrativos, posto que Tribunais 
mais pertencentes à administração, como é 
o caso do Tribunal de Contas d-=J União. -

No dia segUinte a essa sessão, saíu a íilfof~ 
mação de que os Parlamentares, cuJos subsí
dios haviam sido revistos dias atrás~ haviam 
sido novamente beneficiados coin um aU
me[lto desses mesmos subsídios há pouco 
regularizados ante a realidade económica da 
Nação. 

A partir daí, a Nação ficou a ter uma idéia 
inexata do que percebe um parlamentar. Hou~ 
ve jornal _que_ publicou que havíamos aumen
ta,do, naquela ocasião, Os subsídios pãra mais 
de 8 mil cruzadoS_: -

Hojé, quaiidci oCupo esta tribuna é para diZer 
que, na verdade, um Senador da RepúblfCa 
e\im Deputado Federal perçel?em menos __ que 
os Vereadores de_ Fortaleza e que os Verea
dores de Salvador na Bahia. Não há Deputaâo 
EStadual que perceba menos que wn Depu
tado Federo:!!! ou um Senador da República 
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É preciso dizer-se isso- à Nação. Sei que 
isso é incOmodo, mas essa é uma verdade 
que não vem sendo Prolatada. Já me dispus, 
inclusive, a apresentar à imprensa os contra
cheques que eu recebo, para que não fique, 
·aqui, a ilusão de que o parlamentar ganha 
18 mil cruzados, ou ganha 8 mil cruzados, 
quando, na verdade, o nosso líquido pouco 
excede aos 4 mil cruzados. Esta é _que é a 
verdade, é a verdade absoluta. 

Mesmo assim, Sr. Presid~nte, houv~ um 
equívoco bu.roc.rático .des~ ç:asa e tomou-se 
a presença do Parlamentar co~o se ele fosse 
um funcionário público cornurn, que tivesse 
o expediente regulamentar, com horas perfei
tamente medidas. Q Pa,rl~m~nta~ é Parlamen
tar as 24 horas do diê!, diS$0 ele_não se afasta 
em nenhuma hipótese; Parlamentar que fáz 
conferência; Parlamentar que dá entrevista; 
Parlamentar que é chamado cqm u_rgência 
a seu Estado, para a solução de problemas 
políticos, quase sempre ligados à_admini§otra~ 
ção pública; Parlamentar que chega a esta 
Casa pela manhã, partidpa de comissões, Par
lamentar que, à tarde, participa, se Senador, 
das sessões do Senador~L~ Deputado, das 
sessões da Ç~ma~a; Pa,rlamentar que parti
cipa, à noite, das sessõe_s dQÇQngresso Nacio
nal; e, quando esse Parla_r:nentar, por acaso,_ 
falta a uma votação, não. significa dizer que 
faltou à sua missão de Parlam"entar, à sua 
competência parlamentar, ao seU trabalho, ao 
seu desígnio parlamentar. 

Por isso, Sr. Presidente, é absolutamente 
ilegal e irr.egtllar o desconto qUe aqui foi feito 
e que foi a_tacado QevidaiTtepte pelo Senador 
João Lobo, 1J01 desconto absolu~men~e irre
gular, inclusive porque no contracheque v~m 
dizendo "faltas" e, sob essa nova rúbrica 001 
faltas, deduz-se do Deputado ou do Senador 
uma importância como se ele pão, houvesse 
comparecido. 

Na verdade, a caber esse de~onto, não se-_ 
ria falta - peço a atenção d~ V. ~ --:-. seria_ 
mu1ta porque não poderia ter fal~do quem 
de manhã participou de duas ou três Comis
sões, à tarde participou do Senado e, à noite, 
porque_deliberou assim, ausentou-se sem_VQ
tar numa reunião dp Congtesso Naciçnal. Ele_ 
não pode ter o seu subs[dio deduzido por ne
nhuma determinação, porque essa não en
contra respaldo legal, muito embora pudesse 
até encontrar respaldos meramente burocrá
ticos. 

Ora, na verdade, estamos dialite de uma 
multa. Se ·ísso, valendO por um_ dia de subsídio, 
é aplicado como dedução, é evidente qu~--~ão 
é falta, porque o Parlamentar não faltou. É 
evidente que se trata de mult~ e, como multa, 
é Unia pena pecuniária, que necessita dO -pe
riodo de defesa; não poderia haver o descopto 
peremptório, inexorável, o desconto absolu.to_, 
sem permitir a defesa da pessoa que sofre 
o desconto. E, pidr ãiii.da, Sém"O conhecimen
to de que essa importância deveria Ser deScOn
tada. 

Ora, se é uma pena pe<:uniária deveria ser 
formado o proces_so_. nob"fiduidoMse pessoa 
que sofreu a penalidade, dar-se prazo à defesa, 

perfffififiâo-se o recurso, e não o desconto 
abrupto, absoluto, sem o conhecimentO -"da 
parte que sofre o descorito. · -

É evidente, sr: Presidente, que houve um 
grande cochilo administrativo desta CaSa. ~-5 
não é um _coçhi.Jo por acaso, é um cÕlhilo -
que se casa com a campanha que se faz contra 
o Sen_a_do e con~a..a Câmara Federal. É o 
aCovardamento, é a fraqueza;- é o tremer das 
pernas, é, evidentemente, o ceder por falta 
de uma posição que se exige seja absoluta
mente moral e verdadeira, para se dizer às 
claras o que se está passando. 

Por tal mOtivo, venho a esta Casa para mos
trar a verdade: a verdade é que um Senador 
ganha menos que um Vereador;- a verdade 
é que os Senadores cumprem seus deveres; 
eles_estã.o djyididos nessas Cornissões que se 
reúnem constantemente; eles estão no ConM 
gresso; eles estão em reUni~o de Liderança; 
eles estão participando de Convenções partiM 
dârias do interesse do Estado, funções típicas 
de um político. Nele não é (uns:ion_áno público, 
pois este é que te_m o seu estatuto c9m esses 
rigores, mas também sem exigir o que s_e pede 
a um senador, que cumpra na representação 
do_Estado, _na r~presentação política, na repre
sentação até administrativa, nos posiciona
mentos tomados todos os dias, pode ser sába
do, pode ser domingo; o político não tem hora 
para a sua atuação e não poderla ter a estrei
teza desse raciocínio que foi aplicado aqui, 
no Sen_ado, hans(OrJ"!l~J1dO em falta aquilo_ 
qUe:- na "'véidade, seria uma pena· pecuniária, 
seria urna multa aplicada sem o direito _de 
defesa. Estranho que isso aconteça no Senado 
Federal. 

E&lou nesta TriPuna, Sr. Presidente, para 
hipotecar solid_ariedade ao Seq.ador João Lo
bo, S. Ex" está coberto de razão._ O que espero 
é que isso seja consertado e que esta C~a 
não ceda diante çlessa campanha que é feita 
díanamente, não se sabe com que intuitos, 
sàaios é que não Sãb, democráticos é que 
nãO são. Hoje se ataca o Poder LegislativO:! 
amahhãSerá o Poder Judiciário,_ o Poder Exe
cutivo nem se fala mais. Honra, neste País, 
não v'ale mais nada; dignidade não merece 
respefto; direito à imagem tainbém não, daí 
por que precisamos com urgência regulamen
tar ~a_mbém ess·a parte da Constituição federal. 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço õ aprte de V. EX', nobre Senador Carlo_s 
Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto -Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, V. Ex• tem razão quando, 
da tnbuna do Senado, defende a todos nós, 
Se_rladÇ>res~ _E _a _grand~_~verdade é cl!Je n6S. 
que aqui trabalhamos, qUe aqui representa~ 
mos os nossos Estados e que todos os dias 
aqui estamos,-defenP.endo os interesses do 
povo; somos colocados contra o povo, contra 
todos aqueles que estão fora desta, Casa. E 

_a_ _ _yerdade_, Senador Cid Sabóia de Ca!Vçt]ho, 
é que nós que recebemos hOje -4 mil cruzados 

por mês, fora do Senado se discute- que um 
Sen_ado_~- recebe 1,0, 12, 1~ mil q_uzados~ quan· 
do_ um chefe de gabinete, .um ~ssessor· tik""nico 
ganha mais do que uro Senador. Um assessor 
técriico, hoje, ganha, mais do que um Sen;;t~_ 
dor! E qualquer profissional hoje ganha muito_ 
mais do que um Senador. Hoje, quando che
guei, às 1 O horas da inanhã, estive contra
tando _um profissíonal para ir para a nossã 
televisão, Já no Rio Grande do Nq_rt€:, a fim 
de ser coordenador de jornalismo, e o contr:ato 
de um jornalista é de 3 mil e 500 cniúidos! 
Isto para a coordenação de Ul"Jl jornalismo 
no Rio Grafide do Norte! Hoje, um Senãdor · 
ganha 4 mil cruzados, enquanto um Vereador, 
qualquer_ vere;3dor_ de_ Capital está ganhando 
muito mais do que isto. Deputado Estadual 
de qualquer Estado da _F~deração est~_ ga
nhando muito nlais! Então, acho que há uma 
campanha dura que _s_e faz contia_ o Congresso· 
Nacional,_ e nós temos de enfrenmr_ n_Q dia-a
dia, diante dos noSsos eleitOreS,-sernPre esta 
pergunta: "O Sr. está bem de yida, Senador, 
ganha muito dinheiro!'' E hc:i mais, tendo que 
sofrer agora os d~çQntOs, Como se um Senª
dOf fosse uffi estudante da escolinha da Moro
·qLiinha ~ndo que bater ponto todo dia, Para 
dizer que está -presente. 

O Sr. Afonso Arinos - Permite V. Ex
um aparte? 

O Sr. Car1os Alberto- Não lhe posso 
permitir o aparte, porque estou aparteando 
o Senador Od Sabóia de Carvalho. Não é a 
preseriça neste plenário que significa a pre~ 
sença _do S.enador. O meu Gabinet~, por 
exemplo, fica ali em fre_nte à Gráfic~ do Se11ado 
e eu entro ali todos os dias, sem passªr_pelas 
portarias e venho ao plenário, quando_há uma 
votação importante, mas estou traba_lhando. 
Todos _os dias da semana estou aqui, atEmden
do a prefeitos do meu Estado, levando prefei
tos aos gabinetes, gastando para ser Senador. 
Hoje eu gasto para ser Senador, porque na 
verdade, quando aqui vêm prefeitos do_ Rio 
Grande _do Norte. estou sempre almoçando 
com eles, estou_jantando com comitivas de 
prefeitos e, por cortesia, é claro e evidente, 
estou sempre mantendo esses prefeitos com 
cOrdialidade, pagando as contas. Então, é uma 
coisa absurda. esdrúxula, isto que_ está aconte· 
cendo hoje nesta CaSa. Quando aqui cheguei, 
em 1982, realmente esta Casa tinha: um peso 
altfsslmo. Hoje, lamentavelmente, o peso do 
Senado é ínfimo, é inuitó pequeno; o Senado 
é desrespeitado quase que todos os diaS. Para
beilizo V: Ex•, Senador Od Sabóia de Carvalho; 
pelo bn1hante pronunciamento que faz nestá 
tarde. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
E daqui a pOuco, Senador Carlos Alberto, digo 
isSo i(uanCl.õ ·agredeço ·o seu aparte, vamos 
ser tidos COI:JlO ladrões, porque não se justifica 
que ninguém venha ao Senado para perceber 
importâncias ínfimas que não permitam a vida 
com dignidade. 

Então, Vão imaginar que o Senador está 
praticando atas ilícitos, que ele quer Ser Sena
dor porque tem verbas secretas, tel"!l verba§. 
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extras. tem folhas suplementares não conhe
cidas do público, e todo mundo sabe corno 
é bom caluniar no Brasil. Há uma grande ten
dência para se ferir a honra do cidadão. E 
o político parecer ser, entre os demais brasi
leiros, aquele que não tem direito à honra. 

Ouço o aparte do nobre Senador Afonso 
Arinos, que quis intervir durante o aparte do 
Senador Carlos Alberto. Cedo, então, a palavra 
a S. Ex" 

O SR. AFOriSO ARINOS- Prezado Se
nador e_ amigo, eu queria apenas dar uma 
pequena contribuição ao que V. Ex~ estava 
dizendo, ao comunicar, muito Jisamente, que 
o que eu pago de hotel em Brasma, porQue 
minha esposa e eu estamos idosos para sus
tentar um apartamento, e não o temos, é mais 
do que recebo do Senado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Aí fica esta informação de um homem honra~ 
do. Agora, a Nação sabe disso? Não, porque 
há jornais que dizem que um Senador ganha 
18 mil cruzados novos. Já em dezembro se 
dfzía que nós ganhávamos 8 mil. Houve até 
cálculos que foram publicados pela imprensa 
nacional a respeito desse valor. E estou ocu~ 
panda aqui a tribuna para dois efeitos: primei
ro, para pedir que se verifique isso, se examine 
qual é a verdade sobre este Poder, para não 

se estar dizendo ·coisas fáceis e que não cor
respondem à verdade; e, segundo, para cha
mar a atenção da Mesa com algumas pergun
tas: Foi a Mesa que cometeu essa arbitrarie~ 
dade de mandar multar Senadores sem o di
reito de defesa? Foi a Mesa que determinou 
que se desse como falta aquilo que na verdade 
é uma multa? Foi a Mesa que determinou 
que se tivesse por falta uma votação, a última 
votação, quando das anteriores pode ter parti
cipado o Parlamentar? Foi a Mesa que desco
nheceu o funcionamento de Comissões, das 
üderanças, dos Gabinetes? 

Agora. por exemplo, estou com uma série 
de conferências marcadas, ãf9"umas em Brasí
lia, outrãs em Fortaleza, tenho convites para 
o Rio de Janeiro, para assuntos importantes, 
mas se eu for terei qúe pagar para ir, porque 
os meus subsídios serão reduzidos, na medida 
em que eu não votar. Então, um Senador Qão 
poderá mais ter uma atividade intelectual de 
prestar informações sobre a marcha de deter
minadoS projetas, de falar sobre a Constitui
ção. Hoje todos nós somos importantíssimos 
_ç_or::o_o pessoas naturais para a interpretação 
da Carta COnstitucioÍlal, porque é preciso sa
ber-se claramente a intenção do legislador e 
essa iil.fénçao existe e é em nós que, graças 
a Deus, nem todos, mas quase todos estão 
vivos para um testemunho perante a Nação. 

Os debates não Jrão mais poder contar com 
o Senador nem o Deputado, porque todos 
eles serão apenados do modo mais inade
quado e ilegal. 

Amanhã, Sr. Presidente, estarei dirigindo re
querimento à Mesa com pedido de informa
ções, porque, como o Senador João Lobo 
e qualquer pessoa de bem, não me posso 
conformar com arbitrariedades e pretendo to
mar uma posição séria sobre esta matéria que 

-a mim não conforta e me irrita profundamente. 
Usei da paJavra para prestar este esdared

mento, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

PORTARIA N• 01/89 

O Diretor da Subsecretaria de Serviços Ge
rais, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 4 72, item V, do Regulamento Admi
nistrativo e tendo em vista o que consta no 
Processo n~ 006614 89 2, resolve; 

Repreender o Servidor PauJo Pereira da Sil
va, Agente de Transporte Legislativo, Matrícula 
n9 2570, do Quadro_ Permaflente-de Pessoal. 
de acordo com os termos do Artigo 466, itens 
I e II, do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal. 

Subsecretaria áe ServiÇos GeraiS, 8 c)e maio 
de 1989. - S~rgío Sampfiíõ Barr{ga, Diretor 
em exercício. 
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SABADO, 20 DE MAIO DE 1989 BRASÍLIA-DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VIII, da Constituição. 

e eu, Iram Saraiva, 1' Více-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 21, DE 1989 

Autoriza a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SIA- ilS!MINAS, a contratar àpêraçãO 
de crédito externo no valor deUS$ 7,014,000.00. 

Art. 1' É a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais· S/ A ___:_ USIMINAS - nos termos dos incisos 
V e VIII do art. 52 da Constituição Fede-ral, autorizada a contratar operação de crédito externo, bens e serviços, 
no valor equivalente, em ienes, a US$ 7,014,000.00 (sete milhões e quatorze míl.dólares americanos), jÍ.mtO 
à Mitsubshi Corporation, mediante garantia da República Federativa do Brasil, destinada à aquisição e instalação 
de equipamentos -de teste auto.mático- de ultra-som, os quais permitirão dete~tª-r def~it_o_~_ nas chapas grossas. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. . . . -
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 19 de maio de 1989.- Senador Iram Saraiva, J? Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência. 

Faço saoeTque o Senado Fed-eral a·provou, nos termos do art. 155, § 2•, inciso IV, da Constituição, 
e eu, Iram Saraiva, 1' Více-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'19 22, DE 1989 

Estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Jntermunidpal e de Comunicação, 
nas operações e prestações interestaduais. 

Art. 1• A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação, rias operações e presta:-
ções interestaduais, será de doze por cento. -
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PASSOS PÓRTO 
Diretor·Gera! do Senado F"EidEiral 
AGACIEl DA SILVA MAIA 
Díretor Executivo 
CESAR AL"GUSTO JOSÉ DE S.OUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabrhdade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ... ····· NCz$ 9,32 
Exemplar Avulso ··································NCz$ 0.06 

T1ragem. 2.200-exemplares 

Parágrago único .. Nas operações e prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, destinadas 
às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, as alíquotas serão: 

I- em 1989, oito por cento; 
II -a partir de 1990, sete por cento. 

Art. 29 A alíquota do imposto de que trata o art. ]9, nas operações de exportação para o exterior, 
será de treze por cento. 

Art. 3' Esta resolução entra em vigor em 19 de junho de. 1989. 
Senado Federal, 19 de maio de 1989.- Senador Iram Saraiva, 19 Více-Presidente, no exercído 

da Presidência. 

l-ATA DA 61" SESSÃO, EM 19 
DE MAIO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

-N° 100/89 (n° 207/89, náOrígem), re
ferente à escolha do Sr. Eduardo Moreira 
Hosannah, MinistrO de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil na Missão 
Permanente do Brasil junto às Nações Uni
das em Viena. 

- N~ 101/89 (n~ 208/89, na origem), re
ferente à escolha do Sr. David Silveira da 
Mota Júnior, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à 
República Oriental do Uruguai. 

- N1 102/89 (n~ 209/89, na origem), re
ferente à escolha do Sr. Gilberto Coutinho 
Paranhos Velloso, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Estado do Vaticano. 

-No 103/89 (n~210/89, nd origem), re
ferente à escolha do Sr. Maurício Carneiro 
Magnavita, Min;stro de SegUnda Gasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercêr a fun-

SUMÁRIO 
ção de Embaixador do Brasil junto-à Repú· 
blica do Ltbano. 

1.2.2- Projetas recebidos da Câ
-~a dos Deputados 

-Projeto de Lei da Câmara no J 0/89 
(n~ 1.596/89, na origem), que dispõe sobre 
a política salarial e dá outras providênCias. 
~Prõjeto -de Lei da Câmarã no Tl/89 

(n~ 1 :4_8.2/89, ria origem), qúe dispõe sobre 
o salário mínimo. 

1.2.3- Ofício do 1? Secretário da 
Câmara dos Deputados 

- _:;;,No 12/89, comunicando a rejeição do 
subStitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara no 7/89 (n9 1.201/88, na Casa 
de origem). 

1.2.4- Pareceres 

- N? 56/89, sobre a Mensagem n" 93/89 
(n., 188/89, n_a origem), submetendo à 
apreciação do Senado Federal a escolha 
do nome do Dr.José Celso de MellQFilho, 
para exercer o cargo de Ministro do Supre
mo TribunaLFederal, em vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro L:Ji~ Rafael 
Mayer. 
~N9 57/89, sobre a Mensagem n" 

94/89, submetendo à aprovação do Sena
do Fe_der_al, o nome do Dr. Aristíde Jun-

queira Alvarenga, Subprocurador-Geral da 
República, da Carreira do Miriistério Públi
co Federal, para exercer o cargo de Procu
rador-Gerãl da República. 

1.2.5- Comunicação 

-Do Senador Ney Maranhão, referente 
a sua indicação como membro titular de 
comissão perrrlanente. 

1.2.6 - Comunicação da Presidên
cia 

Designação do Senador Ney Maranhão, 
para integrar a Comissão do Distrito F e
dera!. 

1.2. 7 - Comunicação 

-Do Senador Ney Maranhão, referente 
a sua substituição na Comissão de FiScali
zação e Controle, pelo Senador Jamil Haâ
dad. 

1.2.8 - Comunicação da Presidên
cia 

-Comparecimento ao Senado Fede
r!"!!, no próximo dia 23 do corrente, do Mi
nistro de Estado das Minas e Energta, Vi
cente Fialho. 

1.2.9 -Discursos do Expediente 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG - Situação sócío-económka da 
população de baixa renda, no Nordeste. 
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SENAOOR POMPEU DE SOUSA - O 
problema da reitóriã -da Universidade de 
Brasília. - -- --

SENADOR RO/'!Af'! TfTO - Suces.sA_o 
presidencial. Subsidlos dos parlamentares. 

1.2.1 O - Comunicação da Presi~ 
dêncla 

-Recebimento da Mensagem n~ 99/89 
(no 202/89, na orígem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, solicita autoriza
ção para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos novos, a 1380.000,02 Obrig-ações do 
T escuro Nacional - OTN. 

1.2.11 -Leitura de projetos 

-Projeto de Lei dó Senado no 117/89, 
de autoria do Senador Antônio Luiz Meya, 
que pune a discriminação atentatõria aos 
direitos e liberdades fundamentais, reguK 
!ando o item XU do art. 5" da Constituição. 

-Projeto de Lei do Senado n" 118/89, 
de autoria do Senador Jarba_s P~ssarinho, 
que autoriza a compensação de créditos 

-:l!_.débitos contraídos com a administração 
federaL 

!.3- ORDEM DO DIA 

Prõjeto de Decreto Legislativo n~ 11 , de 
1988 (h~ 154/86, na "tãmãra dos DepUtá: 
dos), que aprova o texto da Convenção 
lnteramericana para Prevenir e Punir a T or
tura, concluída em Cartagena das fndias, 
Colômbia, eJ'T1 ·g de dezembro de 1 985, 
por ocasião da Dédma Quinta Assembléia 
Geral da Orgâníi.ãção-dos Estádos Ameri
canos - OEA, e assinada pelo Brasil em 
24 de janeiro de 1986. Discussão encer
rada após usarem da palavra os Senadores 
Jarbas Passarinho, Cíd Sabóia de Cmvalho 
e Leite Chaves, ficãndo a votação para- ses
são seguinte. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JllA!'ISUETO DE [A VOR·.:_ 
Preservaçáo da Companhia de Navegação 
do ~ãl? Francisco- FRANAVE. 

SENADOR CARLOS ALBERTO -
Exerdciõ~ do rftand~to parlamentar. 

SENADOR AL.U!Z!QBEZERRA- Crise 
panamenha. 

SENADOR ÁUREO JllELLO - Preser
vação da Companhia de Navegação da 
AmaZônia SA. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Relação entre a dívida externa e _o empo
brecimento de nossa população. 

1.3.2 - Designação da Ordein do 
Dia da próxima sessão. 

!.4- ENCERRAMENTO 
2 -ATO DA COMISSÃO DIRETO

RA 
-N' 8/89 

. 3-ATO DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N' 153/89 
4- PORTARIAS DO DIRETOR

GERAL DO SENADO FEDERAL 
Nos 18 a 20/89 
5-DIRETORIA GERALDO SENA-

DQFEDERAL 
-=-Extrato_de contrato n·· 34/89 
6- ATAS DE COMISSÃO 
7- MESA DIRETORA 
8-"úDERES E VICE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 
9- COMPOSIÇÃO DE COMIS

SÕES PERMANENTES 

ATA DA 61" SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya 

ÀS 9 HORAS, ActfA/11-SE PRESENTES OS. 
SRS. SEI'IADORES:.- . 

Leopoldo Peres - Olavo Pires - Carlos 
Patrocínio - Antonio Luiz Maya - Edison 
Lobão - Afonso Sancho - Frãrici!:iCO Ro
llemberg- Ronan Tito- Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 9 Srs. Sena.d_ores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sess_ão. 

Sob _a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretãiio irá proceder à leitura -
do Expediente. 

É ltdo o seguinte 

j:XPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENlE 

DAREPÚBUCA 

SUBMETENDO À DELIBERAÇÃO DO 
SENADO A ESCOUIA-DE MONES INDI
CADOS PARA rUNÇ:ÓES CWO PROVI
MENTO DEPENDE DE SUA PRÉVIA 
AQUIESCÉNCIA: 

MENSAGEM N• 100, DE 1989 
(Na 207/89, na origem) 

EXcelentíssimos Senhores Membros d? Se
nado Federal: 

De conformidade çom o art. 52 (item IV) 
da .Constituição, tenho_ <Lhonra de submetei 
à aProvaçã? de Vossas ExCelências a esCOlha, 
que desejo fazer, do Senhor Eduardo Moreira 
Hossannah, Ministro de Primeira Oasse, da 
Cari'eira de Diplomata, para eXercer a função 
de Emba]xador do Brasil na Missão Perma
nente do Brasil junto às Nações Unidas em 
Viena, nO? termos dos artigos 56 e 58 do Regu
lamento çle Pessoal do Serviço Exterior, baixa
do pelo Decreto n" 93.325, de 1~ de outubro 
de 1986. 

·2, __ ·o-s·m_éritos do Embaixador Eduardo 
Moreira Hosannah, que me induziram a esco
lhê-to pafa o desempenho dessa elevada fun

-ção, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 18 de maio de _1989. -José Sãr
ney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculurn Vitae 

Embaixador Eduardo Moreira Hosannah. 
BelémJPA, 20 de janeiro de 1927. 

-Filho de Jesus Burlamaqui e Maria .~reira 
Hosannah. 

~ctçharel em Ciêricias Jurídicas ~ Soçicps, 
FPUB!RJ. 

Çurso d~ PreparaçãO à Carrei[ª de bip!o· 
mata, IRBr. 

Curso d€ Ãperfeiç~ameniõ~cLe DiPlomatas, 
IRBr. 

!;stágio na.ÕEA, Washington. ____ _ 

Côn~Sül aa TerCeira- Classe, 4 de outubro 
de 1951. 

Segundo Sêcretário, merecimento." 24 de 
dezembro de 1957. -- --

Primeiro Secretário, merecimento, 30 de se
tembro de 1 961. 

Conselheiro,_ título, 13 de janeiro de 1967. 
Ministro de Segunda Oasse, merecime"ntO; 

31 de janeiro de 1969.--
Ministro de Primeira Oasse, merecimento, 

3_0 de outubro de 1977. 

Secretário do Diretor do Instituto -Rio Bran· 
CO, 1952. 

Auxiliar do Chefe do Departamento Político 
e-Cultural, 1956/58. 

Oficial de Gabinete do Ministro de ÉstadO, 
1961/62. 

À disposição da Divisão Política, 1961, 
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1967: 
Chefe da Divisão das Nações Unidas, 

1967/69. 
Chefe, interino, do Departamento de Orga

nisrU_os Internacionais, 1967/68. - --
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Subchefe do Departamento Consular e Jurí~ 
dica, 1977 na. -

Chefe do Departamento Geral de Adminis~ 
tração, 1978/83. 

Roma, TerceirO Secretárlo;-1954/56. 
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro 

Secretário, 1962/64. 
Genebra, Delegação Permanente, Encarre-

gado de Negócios, 1962 e 1963. 
Atenas, Primeiro Secretáito, 1964/67. 
Atenas, Encarregado do Setviço Consular, 

1965. 
Atenas, Encarregado de Negódos, 1966 e 

1967. - -
Paris, Ministro-Conselheiro, 1 969fi5. 
Paris, Encarregado de Negócios. 1972-. 

1974 e 1975. -

Washington, Ministro-Conse:Iheiro, 1975. 
Nova Iorque, Chefe _do Escritório_do Co.ns~~ 

lheiro Financeiro da Embi:iixada em Washing~ 
ton, 1975n7. 

Montevidéu, Embaixador, 1984/89. 
VIII Assembléia da Comissão lnteramerica~ 

na de Mulheres, Rio de J;:meiro, 1952 (mem~ 
bro). 

Encarregado de Pesquisas da Divisão de 
Estabilidade_ e Desenvolvimento da ONU, No~ 
va Iorque, 1952. · 

I Conferência Geral_da AIEA, Viena, 1957 
(membro). 

U Conferência Geral da AIEA, Viena, 1958 
(membro). _ ----~- _ _ _ 

A disposição do C:hefe_.do Cerínloriiar da 
Presidência da República Italiana por ocasião 
da visita do Presidente da ltáli_~ ao Brasi.l 1958. 

U Reunião da Conferência lntergovemãni"en~ 
tal para o Estabelecimento da Zona Uvre do 
Comértío na--Amêrica_ Lati!:la, Montevidéu, 
1960 (membro). 

Reunião Extraordinãda do cn:;:s._ Punta dei 
ESte, 1961 (secretário-geral-adjunto). 

Comissão preparatória da VII Reunião de 
Chanceleres, Punta dei Este, 1962 (membro}. 

VII Sessão do Comitê Executivo do Progra
ma do ACNUR, Genebra, 1962 (delegado). 

Reunião do CIME, Genebra,_ 1962 (mem
bro). 

Conferência do Comitê das Dezoito Potên
cias sobre Desarmam~nto, Genebra, 1962 
(membro). 

·XII Sessão da Conferência Géta1 da FAO, 
Roma, 1963 (membro). 

XLI Sessão do ConsE:lh_o Executivo da F AO, 
Roma, 1963 (delegado). 

Grupo de Trabalho de Reduções Tarifárias 
do GAIT, Genebra, 1963 (ritembro). 

IX Sessão do Comitê Executivo do Progra
ma do ACNUR, Genebra, 1963-_(delegado). 

VII Sessão do. SubcQrnitê de Orçamento 
e Finanças, XX SessãO do Co01it_ê Executivo _ 
e XIX Sessão do Conselho do CIME. Genebra, 
1963 (delegado). 

Reunião do ECOSOC,_~Genebra~ 1963 (ób~ 
servador). _ . -

Subcomitê Científico para o Uso Pacífico 
do Espaço Cósmico;· Genebra, 1963 (delega-
do). _ 

XXVI Conferência de lnstrução Pública, Ge
nebra, 1963 (delegado). 

Conferência do Desarmamento, Genebra, 
1963 (chefe, interino). 

X Assembléia Plenária do CCIR, Genebra, 
1963 (membro). -

IX Sessão do Subcomitê de orçamento e 
Finanças na XXII_I Sessão do Conselho do O
ME, Genebra, 1964 (delegado-suplente). 

XI Sessão do ComiTê Execl,ltivo do ACNUR, 
Genebra, 1964 (delegado). 

XXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, 
Nova Iorque, 1967 (membro). 

Conferência do Comitê das Dezoito Potên
aa-s-sobre o Desarmamento, 1968 (delegado). 

lU Sessão do Comitê da ONU sobre o Fun.d.o 
do -Mar,--Rhde.Jãneiio, -1968 (presidente da 
comissãO" eXecutiva e delegado j. 

Missão _Especial do Governo brasileiro_ às 
-~Iirnônias comemorativas áo Vii;jésimo Ani- _ 
versário da Revolução de 1 ~ de novembro, Ar-

.. gel, 1974 (membro). 

-Ordem do Mérito Naval, Grande Ofidal, Bra
siL - -

Ordem_ do Mérito Milita_r, Çrande O~idal, 
Brasil. 

Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Ofi
cial, Brasil. 

-Ordem do Mérito -Judiciário Militar, "Alta 
Distinção", Brasil. 

- Ordem de Rio Branco, Grâ-Cruz, Brasil. 
Ordem Mérito de Brasília, Grã-Cruz, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 

- Medalha do Pa.cifíci\dor, B"rasil. 
Ordem Infante D. Henrique, Grã-Cruz, Por-

tugal. ~ 

· Ordem -Águia Asteca, Grã~Ouz, México. 
<Jrdem Fênix, Comendador, Grécia. 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, 

-França. - __ 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, 

Costa do Marfim. 
Ordem do Mérito, Oficial, Itália. 
Legião de Honra, Comendador, França. 
O Embaixador Eduardo Moreira Hosannah 

- se encontra nesta data no exercício de suas 
funções .. de Embaixador do Brasil junto à R e

-pública orientaf do Uruguai. 
Secretaria de _Estado das Relações Exterio· 

res, em de __ d_e 198_9,- (Sergio BarboSCJ 
Serra) - Chefe do Departamento do Serviço 
Exteri9r. 

(À ComiSSiio áe Refaçõ~s Extei-iol-es e 
ÇJefesa Naciofldl) 

MENSAGEM No 101, DE 1989 
(N" 208/89, na origem) 

EXce]entíssimo Senhores MembrOs do Se
nado Federal: 

De cOnformidade com o art. 52 (ite"m IV) 
da Constituição, tenhO a honra de submeter 
à aprOvação de Vossas -Excelências a escolha, 
_qúeaesejo fazer, do Senhor David Silveira da 
MOfã Júnior, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a funçãO' 
de Embaixador do Brasil junto à ~epública 
Oriental _do Uruguai, noS termos dos art. 56 
a 58 d~ Regulamento de ,Pessoal do Serviço 

Exterio_r, baixado pelo Decreto no 93.3?,5. de 
1 ~ de outubro de 198E;). -

2. bs._ méritos do Embaixador David Si!: 
veira da Mota J.únlor, que me induziram a es
cqlhê~lq para o desempenho dessa elevada 
(unção, c'on_stam da anexa informação_ dC? Mi
nistério das Relações -Exteriores. 

Brasília, 18 de maio de 19~9. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

EmbaiXador David Silveira, da Mota Júnior 

Cur1fibà/PR, 18 de julho de 1927. 
Filho de David $ihieira da-~Ota e-Walkyria 

de Carvalho Chaves Silveira- da Mota. 
Bacharel em OênciasJurídicas e Social, Fa

culdade de Dlreito, USP. 
Curso -a e Preparação à Carreira ·de Diplo

mata, JRBr. 
Curso- de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

IRBr. 
Assistente do Chefe do G __ abinete Ovii da 

Presidência da República, 19G0/61. - -· 
Côns:ul de _ _T e_rceira Classe, 19 de janeiro 

de 1950. 
Segundo Secretário, merecimento, 1 ~de se-

tembro de 1955. _ 
P"rimeiro -Secrefái'Lo, merecimento, 24 _de 

outubro de 1961. 
Conselheiro, Título, 12 de dezembro de 

196_6: 
Ministro de Segunda Classe, merecimento 

31 de março de 1967. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 

1 o de janeiro de 1976. 
· Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, __ 

1960. 
Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da 

Europa Orientai e Ásia, 1967no. _ 
Montreal, Vi_ce·Cônsul, 1952/54. _ 
Montreal, Encarregado, 1952/53. 
Nova York, ONU, Terc;ejro Secretário, 

1954/55. 
Nova York, ONU, Segundo Secretário, 

1955/56, -
-rapaz, Segundo Secretário, 1_9.;,6/58. 
. Paris, Segurido SecretáriO; 1961.-
Paris, PrinieifO 'Secretário; 1961/63. 
Paris, Encarregado de Negócios, 1962: 
Genebra, Encariegado da Delegação Per-

manente, 1963. -
- -- Gêneb·r-a; lJeJégaçaõ--Permanente-; -prJn1eiro 
Secretário,_ 1963167.- - __ 

Genebra, Delegação Permanente, -r-1inistro-
Conselheiro, 1967. 

Pretória, Ministro PlenipotenciáriO. 1970n2. 
Argel, EmbaixadOr, f972/77. 
Caracas, Embaixador, 1977182~ 
Brt.ixelas: EmbaiXadOr~ 1983. 
Grão~Duc~do de Luxemburgo, .Embaixa

dor, CuriluJativamer1te, 1983. 
I Reu-níáO do Conselho [nterameriCano de 

Jurisconsultos, Rio de Janeirq 1 950 __ (mem
bro).· ·.. - -

Viagem de Observação do COmitê _do Pro- . 
grarita do_ Conselho do FrSI à América Central, 
1954 (representante). -
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Conselho Administrativo do FISI, Nova York, 
1954/56 (representante). 

I Sessão da ComfSsaõ Consultiva Perma
nente da ONU para o CoiTrérciá frlternadõrlal 
dos Produtos de Base, Nova York, 1955 (dele
gado). 

V! Coilfeiêntia InternãCláiiãl de Ãssistência 
Técnica, Nova York, 1955 (delegado). 

Conselho de Administração do FlSJ, 
1955/56 (Vice-Presidente). 

Missão Especial, so1enidades -da poSse do 
Presidente da Bolívia, 1956 (membro). 

Delegação do Brasil às VII, (X e X Sessões 
Assembléia Geral da ONU;-1953/55 (mem: 
bro). 

À disposição do Secretário-Geral da ONU 
em visita ao Brasil, 1959. - -

Delegação do Brasil às XIV (1959), XV 
(1960). XVII (1962), XIX (1964) XX (1965), 
XXI (1966), XXIII (1968), XXIV (1969), XXV 
(1970), XXVI (1971 ), XXVII (1972), XXVIII 
(1973) e XXIX (1974), Sessões da Assembléia 
Geral da ONU, Nova York, (membro). 

11 Confei'ência da ONU sobre o !Jireíto do 
Mar, Genebra, 1960 (membro). 

Comissão de Direito Internacional da ONU, 
Genebra, 1962/63 {assessor·_do representan~ 
te). 

Comitê de Coritribuição da ONO, 1963/65, 
reeleito, 1966n7. 

XVII Assembléia da OMS, Genebra, 1964 
(delegado-suplente). 

VII Sessào da Comissão de Construção, En
genharia Qvil e Obras Públicas da OIT, Gene
bra, 1964 (delegado). 

Grupo de Trabãlho para o Exame das Práti
cas Administrativas e Orçamentárias das Na
ções Unidas "Comitê d._os Vinte e Um", Nova 
York, 1965. 

Delegação do Brasil às XLVIII e XLIX ses
sões da Conferência internacional do Traba
lho, Genebra, 1964/65 (conselheiro).. 

Comissão Administrativa e Orçamentária da 
XXIV Assembléia Geral da ONU, 1909 (presiM 
dente). 

-comitiva do Ministro de Estado, visita ofidãl 
ao Japão, 1970 (membro). 

_ Missão Especial para representar o GovernO 
BfãSlleiro nas cefim6fiias oficiaíS de investi~ 
dura de Sua Excelência o Senhor Luiz Herara 
Carnpins, no cargo de Presidente da RepúbUca 
da Venezuela, 1979 (membro). 

O Embaixador David Silveira_ da Mota Júnior 
se encontra nesta data no exercício de suas 
funções de Embaixador do Brasil, j~nto ao 
Reino da Bélgica. 

Secretaria de_ Estado das Relações ExteriO
res, de de 1989. -(Sérgio Barbosa 
Serra) - Chefe do Departamento do Serviço 
Exterior. 

À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional 

MENSAGEM N•102, DE 1989 
(N• 209/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o Artigo 52 (item 
[V) da Constituição, tenho a honra de submeter 
-~ aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Gilberto Co_utinho 
Parãnflos Yelloso, Ministro de Primeira Classe, 
Qa_ ~rreira -de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Estado 
do Vãticano, nOS termoS _dos Artigos 56 e 58 
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte
rior, baixado pelo Decreto n9 93.325, de 19 
de outubro de 1986. 

2. Os méritoS do Embaixador Gilberto 
- Coutinho Paranhos Velloso, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

-Brasma, 18 de maio de 1989. -José Sar
ney. Conferência:"dó~COri11têâe Dezoito Nações 

sobre c_. Desarmamento, Genebra, 1965/67 
(delegado-suplente). INFORMAÇÃO 

Comitê "ad ho_c" de Peritos para Exame Curriculum Vitae 
das Finanças da ONU e Agênci-as Especia- Embaixador Gilberto Coutíriho Paranhos 
lizadas, Nova York e Genebra, 1966 (represen- Velloso 
tante). V Comissão da XXI Sessão da Assem- __ Rio de Janeiro/RJ, 07 de agosto de 1940. 
bléia Geral da ONU, 1966 (relCitorl. _ _Filho de Luiz Assumpção Paranhos Velloso 

III Reunião da Comissaõ Econõmica Mista e Lilia Coutinho Paranhos Velloso. 
Brasil-Iugoslávia, Rio de JaneirO, 1967 (presi-
dente). ____ . Curso de Preparação à Ccltfeira de Diplo-

11 Reunião da_ Comissaõ Económica Mista mata, IRBr. 
Brasil-União Soviética, Rio de Janeiro, 1968 Bacharel em Ciências JurídicaS e sociais, 
(membro). FND-UB. 

Il Curso de Economia Cafeeira, JBC. 
Grupo de Trabalho Interministerial de Con- Terceiro Secretário, 07 de novembro de 

clusão de Estudos e Assinaturas de Contratos !962. 
de Aquisição de Navios ã Polõnia, Rio deJanei- _ S_~_ndo Secretário, a~tigüidade, 22-de_ no-
ro, 1967/68 (memb_ro). __ vembro de 1966. --

Comitiva do Ministro de E_stado, visita oficial Primeiro SeCretárfO, merecimento, }9 de ja_:-
à (ndia, PaquistãoeJapão,1968 (membi"o). neiro de 1973. 

Conferêticiã dos Dii'eitbs do Homem, Te_erã, Conselheiro, merecimento, 13 de janeiro de 
1968 (membro). 1975. · · -

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Japão, Ministro ae Segunda Classe, merecimenú), 
Tóquio, 1968 (membro). 15 de abril de 1978. 

li Reunião Mista Brasil-Japão, Rio de Janei- Ministro de Priri"ieir_a Classe, merecimento, 
ro, 1969 (Chefe). 17 de dezembro de f984. 

Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 
1963. 

Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exte
rior, 1963/65. 

Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para 
-Assuntos Econômico_s, l97tn 4. 

Auxiliar do Chefe do Departamento Econõ-
mico, 1973n 4. -

À disposiçãO do Gabinete do MiniStro _de 
Estado, 1974. 

Subchefe do Gabinete do Ministro de_ Esta-
do, 1975!76:· · 

Chefe do Gabinete do Ministro de EstadO, 
1977!79. 

À disposição do Secretário das Nações Uni
das - Gabinete do Diretor-Geral para o De
sEmvolvimento e a Cooperação Económica In
ternacional (dezembro de 1984 a março de 
1985). . 

Secretário de Coôpetação Econômica e 
Técnica Internacional da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República, 1985. 

Chefe do Departamento das A-mériCãs, 
1985/88. 

Chefe do Gabinete do j\>\jni.Stro de l;:Stado, 
1988/89. 

Londres, Terce1ro Secreiáijo, 1965/66. 
Londres, Segundo Secretário, 1966168. 
Méxic.o., Seguridõ Secretário, 1969/71, 
México, Chefe do SEPRO, 1969~ 
Nova York, ONU, Ministro-Conselheiro, 

1979/84. . 
Nova York. ONU, Encarregado de Negó

cios, 1979/82. __ 

Comissão de Exame da Situação de Empre
sas ConéeSsiohária"s de Energia Elétrica, 1963 
(membro). 

II Sessão do Comitê Preparatório da UNC
TAD, Genebra, 1963 (assessor). 

I Sessão- do Conselho da OJC, Londres, 
1963 (assessor)". 

XLII e XLIII Sessões do Conselho Intema
donal do TrigO e Conferência dos Governos 
Signatários do ProtoColo de Pron'ogaÇãó do 
Acordo lntemq,cional do Trigo de 1962, Lon
dres, 1965 (delegado-suplente). 

XXI Sessão do Conselho lntemac;iQnCll do 
Açúcar, Londres, 1966 _(9élegado-suplente). 

Reuniões das Organizações Económicas 
sediadas em Londres (Org<iirlzação Interna
cional do Café, Conselho Internacional do 
AçúCar, Conselho Internacional do Trigo, Gru
po Internacional de EstUdos sobre a Borracha, 
no período de junho de 1965 a novembro 
de 1968 (representante-permanente-suplente 
do Brasil). 

Reunião ad hoc da FAO sob r~ Fibras Duras, 
Roma, 1966\delegado). 

XVIII Assembléia do Grupo Internacional de 
EStudos sobre Borfº"cha, Lagos, 1966"{ delega-
do-suplente). -

XIX Assembléia do Grupo lntemaclonal de 
Estudos sobre a Borracha, São Paulo, 1967 
(delegado). 

LXXXI Reunião do Grupo Intemacionar de 
Estudos sobre a Borracha, HaiÇ~., 1967 (dele
gado). 

Reunião do Grupo Exp:lora~ório da UN.CTAD 
sobre Borracha, Genebra, 1967, (delegado)._ 

,... .,. -/ ..1 
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XX Assembléia do Grupo Internacional de 
Estudos sobre a Borracha, Paris, 1968 (dele
gado). 

Conferência da ONU sobre o· Açúcar d-e 
196811 Sessão), Genebra, 1968 (delegado). 

Conferência da ONU sobre o Açóca_r de .. 
1968 (11 Sessão), Genebra, 1968 (delegado). 

Reunião da UIOOT; preparatória -da criação 
da OMT,_México, 1970 (delegado). 

XIX Sessão do Conselho da OIC, Londres, 
1971 (delegado-suplente). 

X Reunião da CECLJ\ Brasília, 1971 (asses
sor do Secretário-Geral). 

XII Reunião da CECLA, Lima, 1971 (dele
gado). 

Reunião Ministerial do Grupo doS "77", Li
ma, 1971 (delegado-suplente). 

m UNCTAD, Santiago, 1972 (delegado-su
plente). 

Reunião de Coordena~ão Itamaraty/Petro· 
brâs, Roma, 1972 (SeCretário-Geral}. 

XX Sessão do Conselho-da OIC, Londres, 
1972 (delegado-suplente). 

Reunião do Grupo dos "24" do FMI, Wa
shington, 1972 (delegado-suplente). 

Conferência da ONU sobre o Açúcar, Gene
bra, 1973 (delegado). 

Negociações Açucareiras Internacional en
tre Países Produtores, Madrid e Sdney, 1973 
(delegado). _ _ 

Assembléia da A1iança dos Produtores_ de 
Cacau, Salvador, 1973 (SeCretário"-Geral). 

XVI Reunião da CECLA, Brasllia 1973 (se:. 
cretárfo de COordenação). 

Segunda Reunião da Comissão Mista Brasi
leiro-Venezuelana de Coordenação Econôini
ca e Técnica, Brasília 1973 (delegado). 

Visita do Presidente da IBC à Colômbia, 
1974 (membro). 

Reunião de Café, Punta Arenas, Cosla Rica, 
1974 (delegado). 

Reunião da Empresa "CAFEMONDIAL", 
Paris, 1974 (representante do ltamaraty). 

Preparativos da viagem oficial do Presidente 
dos Estados Unidos Mexicanos ao Brasil, Méxi
co, 1974. 

XXIX Assembléia-Geral da ONU, Nova York, 
1974 (assessor). 

Comitiva do Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, em visita ofiCial ao Senegal, 
1974 (membro). 

Comitiva do Ministro__de Estado das Rela
ções Exteriores, em visita oficial a Portugal, 
1974 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, em vista oficial à Costa dO 
Marfim e à República Federal da A1emanha, 
1975 (membro). 

VII Sessão Especial da Assembléia Geral da 
ONU, Nova York, 1975 (delegado-suplente}. 

XXX Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1975 (assessor). 

Comitiva do Ministro das Relações Exterio
res em visita oficial ao Reino Unido, França -
e Itália, 1975 _(membro): 

Comitiva do Senhor Presidente da Repú
blica em visita à França, Reíno Unido e Japão, 
1976 (membro). 

XXXI Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1976 (assessor) . 

.._._ ·Z&iiiD..,. 

Conferéhcia sobre CoOj)éfação Económica 
Internacional (CIEC). 

Paris, Sessão de Abertura ( 1975) e Sessão 
de Encerramento (1976) (membro). 

XXXII Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1977 (assessor). 
-· Dn~.eunião de Chanceleres dos Países da 
Bacia do Prata, Assunção, 1977 (secretário
geral) .. 

Comttrva Presidencial em visita à República 
Federal d?l A1emanha, 1978 (membro). 

XXXIIl Assembléia Geral da ONU, Nova 
York, 1978 (assessor). 

Reunião de Chancelres dos Países da Bacia 
do Prata, Punta dei Este, 1978 (secretário-ge
ral). 
_ V Sessão da Comissão sobre Empresas 

Transnacionais, Nova York, 1979 (delegado). 
11 e III Sessões do Comitê Preparatório para 

elaboração da Estratégia Internacional do De
senvolvimento para a !11 Década das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, Nova York, 
1979 (delegado). 

VI Sessáo âo Comité sobre Recursos Natu
rais, Istambul, 1979 (delegado). 

II Sessão Regular (ECOSOC), Genebra, 
1979 (delegado). 

m: SeSsão do Comitê Plenário, Nova York, 
1979 (delegado). 
_ . Reunião Extraordinária, a nível ministerial, 
_e_Xill Sessão Especial do Comitê Plenário da 
CEPAL,~ Nova York, 1979 (delegado). 

-XXXIV Assembléia Geri:'.il da ONU, Nova 
York, 1979 (delegado-suplente). 

I Ses_~ã-º- Or9anizaCíoftal, ECOSQC, Nova 
York, 1980 (delegado). 

- J[ Sessão Regular, ECOSOC, Genebra, 1980 
(delegado). 

I Sessão do Comitê Intergovernamental so
bre .Ciêhcici e TeCriOlOQla para o Desenvol
vimento, Nova York, 1980 (delegado). 

1·e I[ Sessões do Comitê Preparatório da 
Conferência das Nações Unidas sobre Fontes 
Renováveis de Energia, Nova York e Genebra, 
1980 (chefe). 

N, V e VI Sessões do Comitê Preparatório 
para a elab_oração da estratégia Internacional 
do Desenvolvimento para a III Década das Na
ções Unidas para o Desenvolvimento, Nova 
York, 1980 (chefe). 

_JX e X Sessões do Grupo de Trabalho Inter
governamental_encarregado da elaboração de 
um Código de Conduta para Empresas Trans
nacionais, Nova York, 1980 (chefe). 

1, II e III SessOes substantivas do Comitê 
Plenário,--'Có-mO Comitê PreparatóriO pára o 
lançamento das Negociações Globais Rela
tivas à COoperação Econômica Internacional 
para o Desenvolvimento, Nova York, 1980 (de
legado). 

XX Sessão dó Comitê Sobre Programa _e 
Coordenação (CPÇ), Nov~ York, 1980 (dele
gado). 
- XI Sessão Especial Comitê da Assembléia 

Geral da ONU, Nova York, 1980 (delegado). 
Sessã_o E$pecial do Comitê_ Plenário da CE

PAL, Nova York, 1980 (delegado). 
-XXY:v Assembléia Gera1 da ONU, Nova York, 

1980 (delegado-suplente}. 

IX Sessão do Grupo de Trabalho da Comis
SãO de Empre·sas Ti"ansnadonais doConselho 
Económico e· Social das Nações Unidas. en
carregado da elaboração de um projeto de 
Cóaigo de Conduta Internacional para Empre
sas TransnacioriatS, Nova York, 1980 (chefe). 

Segunda Sessão do Comitê Preparatório da _ 
Confe"i'ência das Nações Unidas s_obre_Fontes 
Novas e Renováveis de Energia, Genebra, 
1980 (chefe). - · 

XII Sessão do Grupo de Trabalho lntergoverw 
namental da Comissão de Empresas Transna
cionais do Conselho Económico e SoCial das 
Nações Unidas, encarregado da elaboração 
de um Código de Conduta para as Empresas 
Transnadonais, Nova York, 198_0 (chefe). 

XlV Sessão do Grupo de Trabalho Jntergo
vernamentai_ da Comissão de Empresas 
T ransnadohais do Conselho Económico e 
Social das Nações Unidas, Nova York, 1981 
(chefe). 

Conselho Económico e Social (ECOSOC) 
das Naç_õ_es Unidas, Sessão Organizacional 
Nova York, I (Nova York), e 11 (Genebra), Ses-_ 
sões Regulares de 1981 (delegado):--- -

XXI Sessão,_ do Comitê d-e PrOgramas e-
Coordenação (CPC), Nova York, 1981 (chefe). 

III Sessão do Comitê Preparatório da Confe
rência das Nações Unidas sobre Fontes Novas 
e Renováve:is de Energia, Nova York, 1981 
(chefe). 

Conferência de A1to Nível sqbre Cooperação 
Económica entre Países em Desenvolvimento, 
Caracas,_1981 (delegado): -

Reunião Conjunta dos Comitê de Progra
mas e Coordenação (CPC) e Administrativo 
de Coordenaç?~o (ACC}; GenePra. 1981 (dele-
gado). . ~ .. -~- ~ 

XXXVI Sessão da Assembléia Geral das Na
_ções Unidas, Nova York; 1981 (delegado). 

Conferência das Néiçôes Unidas sobre Paí~ 
ses de Menor Desenvolvimento Económico 
Relativo, Paris,_1981 __ (delegado). __ _ 

Sessão Organizacional do ECOSOC, _Nova 
York, 1982 (chefe). 

I e 11 Sessões Regulares do ECOSOC, Nova 
York e Genebra, 1982 (delegado). 

IX Sessão de Emergência da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, Nova York, 1982 
(chefe). 

I e II Sessões do Grupo Plenário lntergover
namental ad hoc sobre o Sistema Financeiro 
de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvi
mento, Nova York, 1982 (chefe). 

XVI e XVfl Se~sões do Grupo de Trabalho 
lntergovernamental encarregado da elabora
ção de um Código de Conduta para EmpreSas 

-- Transnacionais, Nova York, 1982 (chefe). 
Junta Executiva da UNlCEF, Nova York, 

1982 (delegado). 
XXVII Sessão da Assembléia Geral das Na

ções Unida_s, Nova York, 1982 (delegado). 
XVI Sessão do Comitê Plenário da CEPAL, 

Nova York, 1982 (ct'lefe). 
Sessão Organizacional, I e 11 Sessões Regu

lares do ECOSOC. Novª YC\11{ e Genebra, 1983 
(delegado). 

Reunião Consultiva sobre a Nova Consti
tuição da UNlOO, Nova York,-1983 (che_fe). 
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Sessões Especiais da Comissão de-Erflp-re
sas Transnacionais, Nova York, 1983 (chefe). 

I Sessão do Corilitê para Desenvolvimento 
e Uti1ízação de Fontes Renováveis de Energia, 
Nova York, 1983 (chefe). 

XXXVII( Sessão da Assembléia Geral das Na
ções Unidas, Nova York, 1983 (delegado-su
plente). 

Sessão Especial reconvocada da Com!Ssâõ 
de Empresas Transnacíonais, Nova York, 
1984 (chefe). -

Sessão organizacional (Nova York), I e Il 
Sessões Regulares do ECOSOC (Nova York 
e Genebra}, 1984 (delegado-suplente). 

Cõrrtitê Preparatório da COnferência Inter
nacional sobre População, Nova York, 1984 .. 
(chefe) e Sessão reconvocada, 1984 (delega
do-suplente). 

Comitê para Revisão e Avaliação da imple
mentação da Estratégia Internacional do De
senvolvimento, Nova York. 1984 (delegado
suplente). 

D Sessão do Comrtê lntergovernamental so
bre o Desenvolvimento e Utilizaçllo de Fontes 
Novas e Renováveis de Energia, Nova York, 
1984 (chefe). 

VI Sessão do Comitê lntergovernamental 
sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvol
vimento, Nova York, 1984 (delegado-suplen
te). 

XXXIX Sessão da Assembléia Geral da ONU, 
Nova York, 1984 (delegado-suplente). 

Reunião de Representantes Especiais dos 
países signatários do Tratado da Bacia do Pra
ta, Buenos Aires, novembro de 1985 (repre
sentante). 

Fundação Alexandre de Gusmão, membro 
do Conselho Diretor, novembro, 1985. 

Encontro Presidencial Brasil-Argentina, Foz 
do lguaçu, novembro, 1985. 

Grupo de Contadora e Apoio, reunião minis
terial, Caraballeda, Venezuela, janeiro, 1986. 

Posse dos Presidentes da Guatemala e_Hon
duras, janeiro, 1986 (membro da Missão Es-. 
pedal). 

II Reunião Extraordinária e XVI Reunião 
Ordinária de Chanceleres do Tratado da Bacia 
do Prata, Buenos Aires, Abril, 1986. 

Reunião dos Chahceler.es dos países centro
americanos, do Grupo de COntadora, do Gru
po de Apoio, Contadora, Panamá, abril, 1986. 

VII Conferência da COMISTA Brasileiro
Francesa demarcadora de limites, Paris, se
tembro, 1986. 

Viagem Presidencial aos EUA, setembro, 
1986 (membro da comitiva). 

Visita Oficial do Ministro de Estado _a Hava
na, março, 1987 (membro da comitiva). 

Viagem Presidencial à Argentina, julho, 
1987 (membro da comitiva). 

Encontro Presidencial Rio Branco!Puerto 
Maldonado, julho, 1987 Brasil/Peru. 

Viagem Presidencial ao México, agosto, 
1987 (membro da comitiva). -

ConSelheiro de ltaipu Binacional, outubro, 
1987. -

Visita Oficial do Presidente da República. 
Mecanismo Permanente de Consulta e Con
certação Política, Acapulco, México, novem
bro, 1987 (membro da comitiva). 

_ Visita Oficial do Presidente da RepúbliCa à 
Costa Rica, novembro, 1987 (membro da Co
mitiva). 

XVII Reunião Ordiná-riã. de ChancelereS da 
Bacia do Prata, Santa Cruz de Ia Sierra, Bolfvia, 
dezembro, 1987 (delegado). 

IX Comissão de Coordenação Brasil-Chile_, 
Santiago, dezembro, 1987 (chefe da delega-
ção). . 

Reunião Ordinária dos Chanceleres do Gru
po dos Oito, Oaxaca, México, junho, 1988 (de~ 
legado). 

Representante do MRE junto à ltaipu Sina
dona!, agosto, 1988. 

Visita Oficial do Presidente da República à 
Bolívia, agosto, 1988 (membro da comitiva). 

XUn AGNU, Nova York, setembro, 1988 (de
legado). 

Reunião Presidencial do Grupo dos Oito, 
Punta dei Este, Uruguai, outubro, 1988. 

-Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
-Ordem do Mérito Aeronáutico~ Grande Ofi-

ciã], Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Bra

sil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Bra

sil. 
Ordem do Mérito Brasília, Comendador, 

Brasil. 
Medalha do Mérito Mauá, Grã-Cruz de Mauá, 

Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Mérito Santos Dumont, BrasiL 
Medalha Laura Müller, Brasil. 

O Embaixador Gilberto Coutinh-o Paranhos 
Velloso se encontra nesta data no exercício 
de suas funções de Chefe -do Gabinete do 
Minstro de Estado" da_S Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado_ das Relações Exterio
res, de de 1989.--(Sérgio Bar
bosa Serra) Chefe do Dep-artamento do Ser
viço-EXterior. -

(À Comiss!io de Relações Exteriores e 
Defesa Nadonal) 

MENSAGEM N• 103, DE 1989 
(N<> 210/89. na origem) 

Excelentíssimos -Serlhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o art. 52 (item IV) 
da ConStituição, tenho a honra de submeter 
à aProvação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Maurício Carneiro 
Magnavita, Ministro de Segunda Classe, da 
Carrelra de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Líbano, nOs terinos dos arts. 56 e 58 do 
RegulamentO de--Pessoal do SerViÇO Exterior, 
baixado pelo Decreto n~ 93.325, de 1 ~de outu-
bro de 1986. . 

2~-os riléfifoS do Ministro Maurício Carneiro 
Magnavita, que me -induziram a escolh-ê-lo pa
ra o desempenho dessa elevada função, cons
tam da an~a informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

-Brasília, 18 de mato de 1989,-José Sar
ney: 

fi'\FORMAç:.\0 

Cuniculum Vitae 

Ministro MauríciO Carneiro Magrl-avita. 

Rio de Janeiro!RJ, 10 de fevereiá:i-C:ie 1940. 

FTiho de Fernando Magnavita ·e Maria de 
Lourdes Carneiro Magnavita. 

S::urso de Preparação à Carreii-a de Diplo
mata, lRBr. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja
neiro. 

Curso de Preparação de Oficiais da Reserva, 
Aspirante. 

Chefe do Ceriffionial do Governo_ do Estado 
da Guanabara, 1964/65. 

Terceiro Secretário; 7 de novenibro de 
1963. 

Segundo Secretário, merecimento, 31 de 
dezembro de 1966. --

PrimeirO Secretário, rrierecimento, 1 o de ja
neiro de 1973. 

Conselheiro .. meredmento, 11 de dezembro 
de 1979. ·· 

Ministro de Segunda _Oasse, merecimento, 
29 dejunh_o d_e_ 1984. 

Assistente do Chefe da Divisão de Coope
ração Intelectual, 1963/64. 

Assistente do Chefe do Departamento de 
Promoção Comercial, 1975. 

Em licença, 1976n7. 
Agregado, 1983/85 - Minist€rio das Minas 

e Energra. - · - -

Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1985. 
Chefe do Escritório Regional do MRE no 

Rio de_Janeiro, 1986. 

Londres, Vie.e-Cõnsul, 1965. 
Londres, EnCarregado, 1966 e 1967. 
Rabat, Terceiro-Secretário, 1967. _ -
Londres,_ Cônsul-Adjunto, 1967 /Õ8.-

- Argel, Segundo-Secretário, 1 968. 
Argel, Encarregado de Negócios, 1968. 
Damasco, Segurldo-Secretário, 196Bn1. 
Argel, Encarregado de Negócios, 1972. 
Argel, Primeiro--Secretário, 1973174. 
Coveite, Primeiro-Secretário, 1974n5.
Coveite, Encarregado de_ Negóc_los, 1_974 

e 1975. 

Nova Iorque, ONU, Primeiro Secretário, 
1977180. .. 

Jeddah, COnselheiro, 1980/8.3. 
Cairo, Ministro Conselheiro, -1987/89. 

VII Reunião da Comissão Mista Brasii-Ro
rnênia, Brasília, 1983 (delegado). 

VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Bul-
gária, Brasília, 1983 (delegado). · . 

Medalha do Mérito Tamandaré._ 
Ordem dO Ní!;rer, Oficial. -

O Ministro Maurício Carneiro Magnavita se 
encontra nesta data no exercido de suas fun
ções de MinistrO-Conselheiro na Embaixada 
do Brasil no Caír:o. - -

Secretaria de Estado das Relações Exterio-
res, de __ de 1989. (Sérgio _&r-
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bosa Serrs) Chefe do Departamento do Ser
viço Exterior. 

(À Comissão de Relações ExteriOres e 
Defesa Nacional) 

Ofícios 
Do Sr. 1 o Secretário da Câmara dos De

putados, encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"10, DE 1989 

(N~ 1.596/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a política salarial e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ A política nadonal de salários, res

peitado o princípio da irredutJbilidade, tem co
mo fundamento a livre negoci.:ição coletiva 
e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta 
leL 

Parágrafo único. As vantagens salariais a&
seguradas aos trabalhadores nas Convenções 
ou Acordos Coletivos só p-oderão ser reduzidas 
ou suprimidas por conven-çõ-es ou aCordos co· 
letivos posteriores. 

Art. 2" Os salários dos trabalhadores que 
percebam até: 3 (três) salários mínimos men· 
sais serão reajustados mensalmente pelo Índi· 
ce de Preços ao Consumidor (IPC) do fnês 
anterior, assegurado também o reajuste de 
que trata o art. 4~, § 1 ~. desta lei. 

Art. 3" Aos trabalhadores que percebam 
mais de 3 (três) salários mínimos mensais apli
car-se-á, até o limite referido no artigo anterior, 
a regra nele contida e, no que exceder, as 
seguintes normas: 
I-até 20 (vinte) salárioS rrifníinos mensais, 

será aplicado o reajuste trimestral, a título de 
antecipação em percentual igual à variação 
acumulada do Índice de _Preços ao Consu
midor (IPC) veridicada nos trêS meses anterio
res, excluída a percentagem que exceder, den
tro de cada mês, a 5% (cinco- por cento). A 
percentagem que exceder a 5% (cinco por 
cento), dentro _de <:ada mês, implicará reajuste 
igual a esse excedente no mês seguinte àquele 
em que ocorrer o excesso~ 

li-no que exceder a 20 (vinte) saJários mí
nimos mensais, os reajustes se"rão objeto de 
livre negociação. 

Art 4~ A implantação das normas estabe
lecidas no inciso I do artigo anterior será exe
cutada com base na classificação dos assala
riados em três grupos de data-base: 

Grupo f- os qwe têm_data-base nos meses 
de junho, setembro, dez.embro e março; 

Grupo II- os que têm data-base nos meses 
de julho, outubro, janeiro e abril; 

Grupo fiJ- os que têm data-base nos me
ses de agosto, novembro, fevereiro e maio. 

§ 1" O Grupo I terá; ein junho de 1989, 
um reajuste equivalente ao Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) aCUmulado dos meses 
de fevereiro, março, abril e maio de 1989, pas-

sande, em seguida, a obter os reajustes previs
tõS ho iridSól dO artigo anter'ior. 

§ 2ç O GrUpo II terá, em junho de 1989, 
um reajuste equivalente ao fndice de Preços 
aõ~Consumtdor (IPC) de fevereiro e março 
e receberá, em julho, reajuste igual ao Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) acumulado 
dos meses de abril, mato e junho, passando, 
Mos rrieses seguintes, a obter os reajustes pre
vistos no inciso r do artigo anterior. 

§ 3~ _ a· Grupo m terá, em junhO de 1989, 
um reajuste equivalente ao [ndice de Preços 
ao Consumidor (IPC) de fevereiro e março, 
em julho de 1989 outro reajuste igual ao fndice 
de Preços ao Consumtdor (IPC) de abril, e 
receberá, em agosto, reajuste igual ao fndice 
de Preços ao COnsumidor (WC) acumulado 
dos meses de maio, junho e julho, passando, 
nos tnes_~ Seguintes. a obter os reajustes pre
vistos no lndso l do artigo anterior. 

Art. 5o _ Nos reajustes de que trél.ta esta lei, 
é facultada compensação de vantagens sala
riais concedidas a título de reajuste ou anteci
pação, excetuada a ocorrida na data-base. 

Parágrafo único. A compensação meneio
nadá no caplit deste artigo será realizada nas 
revisões _mensã1s ou trimestrais previstas nos 
arts. 2" e _3~, reSpectivamente. -

Art._ 6~ -Os aumentos reais e a melhoria 
das condições de trabalho serão fixados em 
Convenções--e-Acordos Coletivos ou decisões 
normativas, obsetvada, dentre outros fatores, 
a compatibilização com o mercado de traba
lho, a produtividade e a lucratividade do setor 
oU da empresa. 

Art. 7o Em qualquer circunstância, não se 
dará efeito suspensivo aos recursos interpos
tOs em prOcesso de dissídío coletivo. 

Art. -"89- Nos termos do indso III do art. & 
da CofistifiiíçãO Federaf,-as entidades sindicais 
poderão atuar como substitutos processuais 
da categoria, não tendo eficácia a desistência, 
a renúncia e transação -individuais. 

Art. 9'"' Esta lei entra em vigor em 1" de 
junho de 1989. 

Art. 1 O. ~evogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISV.ÇÁO crr ADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Ãrt."~S~"~jfjj;;;;ssociação p;"t;~;nal ou 
sindical, obsetvado o seguinte:_ 

1- a lei não poderâ exigir autorização--do 
Estado para a fundação de _sindicato, ressal
vado _o_registro no órgão competente, vedadas 
ao Poder Público a interferência e a intetven· 
ção na organização sindical; 

D -é vedada a criação de mais de uma 
organização sindical, em qualquer grau, repre
sentativa de categoria profissional ou econó
mica, na mesma base territorial, que será defi
nida peloS trãbalhadores ·ou en1pregadores in
tereSSa.dos, não podendo sei Inferior à área 
de um Município; -

ITI -ao sindicato cabe a defesa dos direítos 
e interesses coletivos ou indivi-duais da catego-

ria, inclusive em questões judiciais ou adrninis· 
trativaS; - - - - · 

.,, • .,.,,,.,,.,.,.,.,,.,.,.,,.,~ .. ,. ... .,~n ... •••.,•---"""'"V'"""""'"'"'""' -
(À Comissão_ de Assuntos Económi

cos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1•11, DE 1989 

(N" 1.482/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o salário minimo. 

O Congresso NaciOilardecreta: 
Art. 1 ~ O valof do salário mfnimo -de que 

trata o intls-o IV do art. 7~ da Constituição Pede~ 
ral fica estipulado em NCz$ 120,00 (cento e 
vinte cruzados novos), em todo o território na
cional, a partir do dia 1 n de junho de 1989. 

Art. 2~ O valor do salário mínimo estipu
lado no artigo anterior será corrigido, mensal
mente, pelo Índice de Preços ao Consumidor 
OPC) do mês anterior.-

§ 1o O salârio mínimo do mês de outubro 
de 1989 será o de setembro de_l989, cOrrigido 
na forma do caput deste artigo acrescido de 
12,55% -

§ 2o A partir de novembro de 1989, inclu
sive, e a cada bimestre, o s-alário mínimo será 
calculado com base no disposto no caput des
te artigo. 

Art. 3o A partir de 1 c de maio de 1990, 
o salário rnínimo será fiXado com base em 
proposta a ser apresentada à Comissão de 
Trabalho da Câmara dos Deputados, afé o 
dia 15 de novembro de 1989, pela Comissão 
Permanente de Salário Mínimo e Política Sala
rial de que trata o art. 6° desta lei, a qual será 
apreciado em regime- de urgência e com pre
cedência na Ordem do Dia. 

Art. 4~ Fica vedada a -Vinculação do salá
rio mínimo para qualquer fJm, ressalvados os 
benefícios de prestação continuada pela Previ
dência Social. 

Art. 5~ O salário mínirirO -horário é_ igual 
ao quociente do valor do salário míntmo de 
que trata esta lei por 220 (du.i:entos e -vinte), 
e o salário mínimo diário, por 30 (trinta). 

Parágrafo úniCo. Para os trabalhadores 
que tenham por disposição legal o máximo 
de jornada diária de trabalho em menos de 
8 (oito) horas, o salário mínimo será igual 
_àquele definido no cajJut deste artigO, multipli~ 
cado por 8 (oito) e dividido por aquele máximo 
legaL 

Art. 6° Fica instituída ã ComiSsão Perma
nente do Salârio Mínimo e Política Salarial jun~ 
to à Comissão de r rabalho da Câmara dos 
Deputados. 

Parágrafo único. Fica assegurada aos tra· 
balhadores e aos empregadores a participa; 
ção de suas assessorias técnicas credencia
das, sem prejuízo de outras entidades Skldi
cais. 

Art. 7~ É com-Petkncia da Comissão Per~ 
manente do Salârio Mínimo e Política Salarial 
a ~aboraçâo de projeto fixando o valor mone
tário ao salário mínimo, regras para o seu au
mento real e preservação do seu poder aquisi-
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tive, de acordo com disposto no inciso IV do 
art. 7" da Constituição Federal. 

Art. a~ Em sua primeira reunião, no prazo 
de 90 (noventa) dias da publicação desta lei, 
a Comissão Permanente do Salário _Mínimo 
e Política Salarial elegerá seu presidente e ela
borarâ seu regimento i_nterno, o qual será 
aprovado pela Comissão de Trabalho. 

Art. 9' A partir da Publicação desta lei, dei· 
xa de existir o salárío mínimo- de referência 
e o piso naCional de_saláriQs_,_vigorando apenas 
o salário minimo. 

Art. 1 O. Na hipótese de esta lei ter vigên~ 
cia após a data de 1 '' de junho de 1989, o 

PARECERES 

PARECER N• 56, DE 1989 

Da Comissão de Constituição, Justíç_q 
e Cidadania. sobre a Mensagem n~ 93, 
de 1989 (n' 188, de 1989, na origem), 
do Senhor Presidente da R~públíca, sub
metendo-à apreciação do Senado Federal 
a escolha do nome do Doutor José Celso 
de frfello Filho, parêj exercer o cargo de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
em vaga deCorrente da aposentadoria do 
Mjnistro Luiz Ra(ae! Mayer., 

valor estabelecido em seu art. 1'' será corrigido Relator: Senador José Paulo Bisol 
na forma prevista no art. 2'' Vem a exame desta Comissão a indicação 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data que faz o Senhor Presidente da República, nos 
de sua publicação. termos do parágrafo único, do art, 1 O l, da 

Art. 12. Revogam-se as disposições em _Constituição Federal. do nome do Doutor Jo.-, 
contrário. -- -s_é Celso de Mello Filho para exerCer o _cargo 

LEGISUtÇÃO CrTADA 

CONSTITUJÇÃO FEDERAL 

........................ <:ru;·rrii't:õ'ii ....................... . 
Dos Direitos Sociais 

Art. 6~ São direitos socials a educaçã_o, 
a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à materhidade_ _ 
e à Infância, a assistêricia aos_desª-mpafaâos, 
na forma desta Constituição. 

Art. 7'' São direitos dos trabalhadores ur
banos e rurais, além de outros que visem_ à 
melhoria de sua c:ondição soda[ 
I- relação de emprego Protegida contra 

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
tennos d_e lei comp1ementar._que preverá inde
nização compensatória, dentre outros direitos. 

rr- seguro-::desemprego, em caso de de
semprego involuntário; 

m- fundo de garantia do tempo de serviço; 
1V- salário mínimo, fixado em lei, naciOnal

mente unificado, capaz de atender a suas ne
cessidades vitaiS-básicãS-e às de sua famma 
como moradia, alimentaÇão, educação, saú
de, lazer, vestuário, higiene, transpone e previ
dência social, com reajuste periódicos que 
lhes preservem o poder aquisitivo, sendo veda
da sua vinculação para qualquer fim; 

de Ministro do Supremo Tribunal Federal, em 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Luiz Rafael Mayer. 

Ao mérito do _indico estão delineados em 
extenso curriculum vita_e em que s_e constata 
que o mesmo é formado em Oências Jurídi
cas e sociais_, pela Faculdade de Direito do 
Largo de _São Francisco (U.S.P,), em 1969; 
curso de extensão em Direito Penal, na Univer
sidade de Roma; e curSo sobre instituiÇões 
jurídicas e polfticas norte-americana. na Uni
versidade da Califórnia. 

Exercei,J, entre outras, no Ministério Público 
de São Paulo, as seguintes funções: Promotor 

-de Justiça e Curador Geral na Çoma_rca de 
Santos, Osasc.o, São Jcsé dos Campos, Cân
dido Mota, Palmita1, Garça e São Paulo; Cura
dor Fis_cal de Massas Fali das; Curador de Resí
duos; Curador de Ausentes e Incapazes; Cura
dor de Fundações; Curador de Registras Públi

. cos: Curador de Casamentos; Curador de Me
n.o('e_.s; Curador de Família e Sucessões; Pro
rOotQr de .. Justiç_a Criminal. incluSive junto ·ao 
Tribunal do Júri. 

Exerceu na Administração Federal os se
guintes cargos: Consultor-Geral_ da República, 
nomeado ad interím pelo Presidente da Repú
blica, nos- períodoS- de ju1ho/àgosto de 1986; _ 
setembro/outubro de 1986; outubro/novem
bro de 1987; e maiofjunho de 1988; membro 
do Gabi11ete Civil da Presidência da Hepública, 
onde fÕi Assessor Juridico, em nive1 de Sub-

···~·················· ... ,-....... _ ...... ,..._ ... ...,. _______ ~" -chefia, de 1985 a 1986. Sff!cretário-Geral da 

(À COMISSÂO DE ASSUNTOS ECO, 
NÓMICOS.) 

Ofício 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEP<ITADOS 

N~ 12/89, de 18 do corrente, comunicando 
a rejeição do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Qlfnara n·"-7~--de 1989 (n"" 
1.201/88, na Casa de origem), que dispõe so
bre a eleição para Presidente e Vice-Presidente 
da República. 

(Projeto enviado à sanção em 18-5-89,) 

ConSultor'iâ. Geral da RepúbliCa, pOr homea
Çãci do Presidente da República, em 1986. 

·-A Mensagem encontra guarida constitucio
nal e regimental e, pelo exposto, entend~mos 
que os Membros desta Comissão estão. em 
condições de bem avaliar a indicação presi
dencial. 

Sala das Comissões, 18 -de m_a,io de 1989. 
- Gd Sabóia de CafrlalhO, Presidente -José 
Paulo Biso!, Relator. 

PARECER 

AComi~são -de Constituição-e JustiÇ-a,- em 
reunião realizada a 18-5-89, apreciandO oRe
latório. apresentado pelo Senhor Senador José 
Paulo Biso! sobre a Mensagem n~ 93, de 1989, 
do Sé.nhor Piesidente da República, Opina pela 

aprovação-da escolha do Senhor Doutor José 
Celso de Mello Filho, para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, em 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Luiz Rafael Mayer. 

Brasma, 18 de maio de 1989.- Gd Sabôia 
de CaNa/ho, Presidente - Jo$é_ Paulo Biso]._ 
Relator - Odacir Soares- Carlos Patrocfmo 
-Alfredo Campos-Aluizio Bezerra -Fran
cisco Rollemberg- João Ca$telo - Leopol
do Peres - Lovriva/ Baptista -Mauro Bene
vides - Leite Chaves - Chagas Rodrigu._e$ 
- Ney ,'11/aranhBo - MãUrido -Cbrrêa - Már~ 
cio Lacerda -Jutahy Magalhiíes :-Mansueto 
de Lavor. 

PARECER N• 57, DE 1989 

Da_ Comissão de ConstHuíçã.o, JuStiça 
e Cidadania, sobre a Mensãgem FI" 94, 
de 1989 (tj' 189, de 1989- CN, na ori· 
gem)~ do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Seri.ado 
Feder<Jl o nome do Dr. Aristides Junquei
ra Alvarenga, Subprocurador-Oeral da 
República, da Carreira do Ministério Públi
co Federal, para exerç:er o cargo de Pro
CU['Bdor-Geral da República. 

Relator: Senador Alfredo Campos 
Vem a exame desta Comissão Mensagem 

Presidencial, nos termos do art. 128, § 1~. da 
Constituição Federal, submetendo à aprecia
ção do Senado Federal o nome _do Doutw 
Aristides Junqueira Alvarenga, Subprocura
dor-Geral da República, da carreira do Minis
tério Público Federal, para exercer o cargo 
de Procurador-Geral da República. 

A Mensagem Presidencial se faz acompa
nhar de extenso Curriculum vitae do ihdicado, 
de onde se extrai que o mesmo é Bacharel 
em Direito pela Faculdade de Direito da Uni-

.. versidade de Minas GeraiS, tendo colado grau 
em 1967; exerceü o cargo, por concurso, de 
Promotor de Justiça do Estado cte Goiás; e 
tomou posse no cargo de Procurador da Re~ 
pública, em 1973. _ .. _ _ 

Participou de Bancas de Concu_rsos-P[bli- · 
- ·eos para vários níveis da Administração Vúbli

ca Federal. 
De igual forma, participou de inúmeros Gru

pos de Trabalho, de Comissões e_Conselhos. 
Tendo em vista possuir " Indicação Presi

dencial embasamento Jurídico-Constituci_onal 
e Regimental, entendemos que, frente ao ex
posto, os !lustres Membros de,sta Comissão 
estão em e:ondições de julgá-la. -

Sala das COmissões, 18 de maio de 1989. 
-Cid Sáboia de Carvalho, Presidente_-Alfre
do Campos, Relator. 

PARECER 

_ A Çomi~~âo de ConstituiçãO e JuStiça, em 
reunião realizada a 18-5-8g, _apreciando o Re
latório apresentado pelo Senhor Senador Al
fredo Carripos, so5i'e a Mensagem no 94, de 
1989, do Senhor Presidente da_ República; opi
na pela aprovação da escolha do Senhor Dou
tor .A.ristides Junqueira Alvarenga, Subprocu
rador-Cieral da República, da carreira do Minis-
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tério Público Federal. para exercer_ o cargo·-
de Procurador-Gerªl dª RepUblica. _ 

Brasília, 18 de maio de 1989 ... -_ Cid Sabóia 
de Carvalho, Presidente - Af!reifo CariJpOS, 
Relator - Leite Chãves - M,;wrício Con-éa 
- Odacir Soares- Louriva! Bàj)tista ·- Fran
cisco Ro!lemberg -Márcio Lacerda_ -= Leo
poldo Peres -João Ca$telo - Carlos Patro
cinio - Aluizio B~erril-:...._ Chagas ROdrigues 
- Ney .Maranhão -José Paulo BLsol- Juta
hy /'VJ.agalhães - Mansueto de Lavor, 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser 
lida pelo Sr. I· Secretário. 

É lida a seguinte _ 

Em 15 de maio de 1989 

Senhor Presidente, . . .. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ recente
mente trOuxemos a este PleÍ1ârio um estudo 
.sobre a Situ~Ç:ãb de fome ·a que Q-rande parte 
das cria!"wa·s brasilelras está exposta. Os nú
meros tõletados pelo Unicef - mais de 350 
mil crianças mortas em ufn ano - causam
nos espanto, pois frenqüentemente nOs «;>S· 

quecemos das condições subumanas em que 
.cõnsiderável parcela da população brasileira 
estâ tentanlo sobreviver. 

Como resultado dos_ ~t~_nQin:L~ntos_ que 
mantive com o Senador Jan:til t-:I_a_dçt~d,Coml;l-: _ 
nico a: Vossa Excelência que integ~arei, como 
tituJar, a Comissão do-Dlstri~o.Feder_al, na. Ynl-
ça vaga atribuída.. pela atual proporé::ionalid_ade· 
partidâ.ria, ao PSB e PMB, em çonjunlo. 

Seguli.do d~doS -forilceCidoS pela Pesquisa 
Nacional pof Amostra- de Domicílios, a PNAD 
do IBGE,_l5% das famüias brasileiras tem r_en
dimeritó per tãpita de até 1/4 do salckiQ-mí~ 
nimo; 35% incluindo as precedentes, têm ren
dimento de até 1_/2 _salário mínimo, o rendi
mento mensal de__65% é de até um salário 
mínimo. Em que condições· de subvida está 
essa gente? Como ·pode alimentar-se, edu
c<;J:r~se, vestir-se; abrigar-se? 

C>entre os corltemplados por melhores salá--
rios,_apenas-10,1% re_cebe:m-mais qUe três 
salários mínimos; desses, apenas 1 ,4% alcan
çam renda mensal superior a dez salários mí
nimos. As~im,- 50%- da população brasileira 
têm acesso a apenas 13,6% da renda nacionãl. 
enquanto 1% tem participação de 13,13% da 
renda. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência protestos de estima e çQnsi
deração. - SenaQor Ney ('1ar,aQhão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conforme a indicaç~o que- 'acaba de ser 
lida, a presidência designa o nobre S~nador 
Ney Maranhão para integrar a Comissão do 
Distrito Federal, na única yaga de titular ali 
existente destinada~ em _conjunto, ao PMI? e 
PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompew de Sousa) 
- Sobre a mesa. ca(nunicação que vai ser 
lida pelo Sr. 1· Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 17 de maio de 1989. 

Senhor PreSidente,- _ _ 
De acordo com entendimentos que ma ri tive 

com o Senador JamírHaddad, comunico a 
Vossa Ex.cclência a substituição ocorrida na 
Comissão de Fiscalização e Cootrole, onde 
o mencionado Seriãdor passará a t~r assento 
na qualidade de titular. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência protestos de respeito e con
sideração. - Senador Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Será feita a substituição solicitada. 

A Presidência comunica ão Plneário que 
comparecerá ao Senado,- no próximo dia 23 
do corrente, _às 1_4 _boras e 30 minutos, S. 
Ex' o Ministro de Estado das Minas e Energias, 
Dr. Vicente Fialho, atendendo à convocação 
feita atravéS do Requerimento n~ 7, de 1989. 
As inscrições para interpelações ao Ministro 
estarão abertas na Secretaria~Geral da Mesa, 
a partir de hoje. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran

cisco RoUemberg. 

_ Este é o. t[i_s~e · J?erfil sala_rial do País que 
se situa entre as dei rTiaíofeS econOniias do 
mundo, flutuando entre a oitàVa e a sétima 
CO!oC:açoes. · · · ~ · · -- _ -:-

NoS;so propósito nã:o é fazer- uma análiSé 
da evOlução· desse profunâo Córitraste entre 

- uma sode'dade mi_ooritâria qUe usuírür -dos 
b'eiieffdõs tl:ãzidos peta ciência; que mora bem
e alimenta-s_e prodigamente; que sofre de 
doenças características da civilização mas tem 
atendimento médico altam~nte cap~citado; e 
a outra,_ amplamente majoritária, que sobre- -
vive em condições de ignorância e margina
lidade. __ 

Para levar adiante uma análise, teriãrhoS de 
retroceder ao inído da nossa hist~S.~ia,_pois _e_sse 
dualismo tem raízes profundas no sistema co
lorilalista; teríafnos de perpassar a época do 

·-.. milagre brasileiro", compreendida entre a 
ffielade -final dos anos 60 e a inicial dós 70; 

-- Leríanl.os tainbém de revolver os reC;entcis anos 
de 85 e 86, quando se planejou e executou 
o "Plano Cruzado". Talvez então pudéssemos 
compreender as razões por que, não obstante 

·os objetivos seihpre em pauta, continua tão 
discrepante a qualidade de vida de uns em 
relação à de outros. 

Nossa_irit!e:nção é refletir sobre alg!,lns dados 
e: assim como fizemos com relação ao aspec
to da desnutrição infantil. sugerir algum cami
nho de saída para problemas emergenciais. 

Um desses continua sendo a educação, pois 
todos sabemos que a causa básica da pobreza 
é C!! ignorância. Tanto é que essa_ noção refle
tiu-se no_texto constitucional, que contém dis~ 
positivos destinados a assegurar a eli_minação 

- do analfabetismo, a ampliar o ensino básico, 
chamando à responsabilidade todos os gover
nantes. Enquanto isso não ocorre, o IBGE nos-

informa que, da população com _idade igual 
ou superior a 15 anos, 20% aind~ permane

. cerri em_ ana_lfabetisma absoluto, 50% dos bra-
sileiros dessa faixa etária têm menos de 4 aitos 
de escolaridade, menos de _1_0% cbe_gêiram 
a concluir o curso de I~ grau. Para qualquer 
pessoa nesse nível de instrução, as oportu~ 
nidades de emprego são muito limitadas, não 
fazendo muita diferença, principalmente se es
tamos falando de conseguir emprego na área.: 
urbana, ser totalmente analfabeto ou mal ser 
capa~ de ler, escrever, contar. . __ . -~ __ 

As escolas públicas, para cumprir sua-- fun
ção social nessa era de crise, deveriam atrair 

"as crianças e fornecer-lhes, além da insttuçã_q,~ 
o suplemento alimentar (ou a ração diária ... ), 
o- atendimento preventivo de saúde, o Jazer. 
Entretanto, a realidade é outra: de ac_Qrdo com 
a pesquisa de Cláudio de Moura CastrO e rhilip 
Fletecher, efetuada em 1 98~. apenas 27% das 
escolas da rede pública estavam em bom esta
do; não existia água corrente ~m ~~% delas, 
apenas na metãde dela~ havia banheiro dentro 
do prédio; em um quarto das escolas não ha
via banheiro de espêcie alguma. 

Quanto ao mobiliário, em 25% das escolas 
não havia mesa para o professor; no Nordeste, 
sobe para 34% essa proporção. Na zona rural 
doNordeste,11% dasescolasnão_têmbancos 
para os alunos se sentarem. 

No Di!?trito Federal, onde a rede pública de~ 
veria set:vir de padrão para o resto do País, 
a situaç~o é dramática. Se estivermos atentos 
aos no_tiçi.,rios veiculados pela televisãp, va
mos acorripai"lhar os contínuos saques e de
predações de que as escolas destituídas de 
segurança e vigilância, têm sido vítimas. 

Quanto ao corpo docente, outra informação 
importante venl-nos do PNAD: 19,2% dos pro
fessores primários não têm habilitação profis~ 
-sional, sendo o Nordeste rural, ainda por este 
aspecto penalizado, a região onde mais ocorre 
essa irregularidade e onde mais baixos são 
os salários; e quanto a esse_ item, as manifes
tações em todos os cantos do País, os protes
tos e as greves, que recebem o apoio dos 
pais e dos alunos, são outro indicador da pês
sima situação d8 escola p'úblícéi.. 

Vemos o quanto são restritas, dentro desse 
panorama, as possibilidades de promoção hu- -
mana. 

N; desigualdades entre a massa Ga.rente -e 
o grupo mais favorecido da população tendem 
a crescer, pois a escola pública, única a que 
o pobre tem acesso, é precária, conta com 
professores mal preparados e mal pagos, não 
tem material suficiente para atender aos alu
nos, estes, subnutridos, comprometic:1_os em 
seu desenvolvimento físico e mental, ao fim 
de certo tempo, em que dificilmente escapam 
de uma_reprovação, são constrangidos a dei
xar a-escola para começar a trabalhar; tal afir
mativa se comprova nos altos índices de eva
são escolar. Acrescentamos, há O- caso dos 
ainda menos favorecidos, os que não .:-on~e~ 

._guem ingressar na escola e formam o contin
gente de menores de rua, precocemente ini
ciados_na_ va.djagem e na criminalidade, 

O problema habitacional tambêm é ainda 
--mais grave. Com v:erbas variáveis, na depen-
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dência da captação da poupança e com priori
dades meio distorcidas, pois o Sistema Finan
ceiro d~ Habitação é inacessível aos de renda 
muito baixa, o programa vem sendo ineficien
te. Nas grandes cidades, basta olhar à margem 
das pistas por onde nossos carros circulam 
e veremos as favelas se multiplicarem. Nos 
últimos 15 anos, a expansão dos grandes cen
tros urbanos se acelerou desordenadamente, 
com a população de baixa ou nenhuma renda 
fixa a invadir as terras, procurando por si uma 
"Solução" que deveria estar criteriosamente 
incluída numa política habitacional adaptada 
à realidade. 

Por isso, só na cídade de São Paulo foi cons
tatado um aumento de mil por cento da popu
lação regularmente assentada cresceu 60%. 
No Rio de Janeiro, o problema é idêntico; só 
nessa cidade existem hoje 520- favelas com 
mais de 400 mil unidades habitacionais e 2 
milhões de habitantes._ 

Atingimos. no ano passado, segundo esti
mativas oficiais, um déficit da orOem de 11 
milhões de moradias- ou, segundo avaliação 
publicada no Jornal O Estado de S. Paulo, 
no dia 18 de janeiro deste ano; da ordem de 
15 milhões de unidades. Portanto, 10% da 
população vivem em favelas; 40'%-·vivem-em 
habitações sem re-de de esgoto ou água enca
nada ou ainda luz. elétrtca. 

Nesse aspecto também, a população nor
destina é altamente sacrificada. A última 
PNAD, de 87, constatou em Sergipe que, de 
um total de 1.351.21 O domicílios pesquisados, 
528.211, o correspondente a .39%, não estão 
ligados à rede de água; 427.215, ou 30%, não 
possuam luz elétrica; 826.180,61% não con~ 
tam com serviço de _coleta de lixo. Devemos 
assinalar que a pesquisa_envolveu tanto a área 
urbana quanto a rural, revelando-se equiva
lentes as carências numa e noutra situação. 

O Sr. Leopoldo Peres-- Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Francisco Roflem
berg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com piazei, ouço V. Ex" 

O Sr. Leopoldo Peres - Nobre Senador 
Francisco Rollemberg, V. Ex" pronuncia um 
discurso·- da maior seriedade, sobretudo no 
que diz respeito ao quadro de saneamento 
básico neste Pais que talvez seja dos mais 
trágicos do mundo Fui Secretário de Sanea
mento no meu Estado, se pude aquilatar que, 
infelizmente, os aglomerados urbanos brasi
leiros crescem num proporção muito maior 
do que os recursos públicos capazes de aten
der às necessidades _das populações. Não sei, 
realmente,_ não sou especialista, o que será 
desta Nação se n.flo houver um esforço con
junto das três áreas de governo - federal, 
estadual e munidpal, para que se faça um 
planejamento global de saneamento básico 
no Brasil, no sentido de melhorar as condições 
de_ vida das populações periféric_as_e evitar as 
endemias e até as pandemias de que esta 
Nação está ameaçada. Meus parabéns pelo 
pronunciamento de V. Ex• 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Nobre Senador Leopoldo Péres, agia~eço, 
sensibilizado, o seu aparte. Seu aparte faz-me 
lembrar que, recém-chegado a esta Casa, ao 
CoriSiesso Nacional, à Câmara dos Deputa
dos, em 1971. frzei'nos parte de uma Co!i1fs
são Coordenadora de Estudos do No[fieste, 
a Cocene, que era presidida pelo saudoso Se
nadorVfrgilio Távora. Fomos encarregados de 
elaborar um trabalho de pesquisa sobre oo
neameríto básico e-a problemática de sàúde-. 
do Nordeste e do Brasil como um todo. Na
quela oportunidade, alertamos a Nação, aler
tamos os Poderes da Nação sobre os graves 
problemas que ocorriam na saúde pública do 
povo brasileirO. pela inexistência prática de sa
neamento básico neste País. A cidade de Sal
vad~r, -~mente no primeiro governo ·do Sr._ 
Ministro Antônio Carlos Magalhães, foi que 

- concluiU seu -terminal marítímo para jogar os 
seus esgotOS - a cidade, até então, sofria 
de endemias dàs mais diversas. A minha cida
de- natal, capital do meu Estado, continua ten
do o mesmo sistema de saneamento plane
jade pelo Engenheiro Pirro, quando da funda
ção da-cidade. A periferla não conta com ne
nhuma estrUtura de saneamento básico. Nas 
cidades do interior, nas beiras das calçadas, 
nas valetc~_s corre a água que se usa para as
seio, para limpeza, junta com dejetos. Senti
mos que, deste jeito, não poderemos jamais 
eliminar as endemias, as J.!andemias que ocor
rem no Brasil. 

As verminoses estão aí a mcitar, a leptos
pirose, a hepatite, tÇ~dos os _tipos çl_e doe_nça_s_ 
transmissíveis, provocadas_ por esse descaso 
para com o povo brasileiro, _em não lhe forne
cer o mínimo de saneamento básico, que é 
condição slhe qua non para a melhoria da 
qualidade de vida de qualquer povo, de qual
quer gente. 

O Sr. Ronan Tito - V. Ex• me concede 
um aparte? --

0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Con.cedo_ o parte com muita honra, Senador 
Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Fran
cisco Rollemberg, V. & está citando exem
plos de descuido da questão da _assistência 
do Poder Público quanto ao saneamento bási
co. e está citando casos do Nordeste. Neste 
iriStarite,-gOsfariá de Convidá~iO,e a todos _os 
senadOres, para que o nosso pensamento fos· 
se para São Paulo, a grande megalópole da 
América Latina, a gral}de produtora de bens 
de consumo e de capital - mais de 50% 
da cidade não tem rede de esgoto. Veja V. 
Ex' que não estou falando de cidades do Nor
deste, nem das cidades do norte de Minas, 
muito"inenos da região do Jequ!tinhonha, que 
é um caleidoscópio de doenças. Cidades intei· 
raS não térri--re:de de esgoto, água tratada, ne
nhuma assistência na área de _saneamento bá
sico. Neste -lns_ta-nte, também, vem-me à me~
móría - somos homens oriundos, e corrr 
muito orgulho, da cidade de Uberlândia -
vem-me à memória o caso de um prefeito 
que, ria eleição seguinte, foi um desastre, por· 

que ousou .. enterrar" toda a sua administra
ção, rrias a c:iaacte de Uberlándia, que tem 
400 mil habitantes, Possui 99% das casas ser
vidas com rede de esgoto e âgua tratada. 
É evidente que não realizou nenhuma ob1 a 
de placa, e o resultado eleitoral foi o pior possí
vel. P~dsamos,_e daí a importàricia do discur
sOs de V, Ex-, predsamos criar uma consciên
cia, e este é o momento propício, o momento 
é de pebate, é de _discursão, é de abertura 
demo_crátlca, é de construção da democracia. 
Por isso mesmo, temos que debater, temos 
que falar até ficar roucos, gritar, de cima dos 
telhados, a importância do saneamento bási-

- _ co. Não podemos chamar uma cidade de civi
lizada se era não -tem água tratada, se eia náo 
tem rede de esgoto, se seus habitantes~ bebem 
leite pausterizado. Não podemos chamá-la de 
cidade civilizada. Muitas vezes, temos cidades 
- isso é que· é lastimar- com rUaS- c_orn 
três camadas de asfalto, e é triste saber que 
debaixo dessas três camadas- -de asfalto não 
passa rede de esgoto_ e, muitas vezes, nessas 
cidades n~m a _água é tratada._ Ê da maior 
importância-O Cliscurso âe V. Ex• Temos que 
trabalhar ito sentido de melhor divulgar os 
trabalhos desta Casa, e todos os dias deba
termOs o tema que_ V. EXi levanta neste mo· 
menta: saneamento básico, educação do po
vo. Isto é a base de tudo. Sabemos que o 
nosso País nasceu com o destino de ser gran
de, e será! Mas serâ maior na medida em 
que seu povo for forte, sadio e puder realmente 
produzir o que todos os países do Mundo es
peram deste País. V. Ex" fem raz.áo: se não 
mexermos na base, na saúde, nos será dificil 
chegar lá. Agradeço a V. Ex• e peço perdão 
por ter-me alongado. Parabenizo-o pelo brí· 
lhante discurso que profere nesta manhã. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Nobre Senador Ronan Tito, o aparte de V. 
& só fez enriquecer o nossO singelo pronun
ciamento e ilustrar, com os ensinamentos que 
trouxe, este seu mQdesto Companheiro. 

Recordo-me de um fato muito sirlgelo. Era 
Ministro da Saúde Almeida Machado, e ele 
decidiu fazer uma Campanha não de erradica
ção, mas de controle da esquistossomose. O 
que fez Almeida_Mach8do? EsColheu a cidade 
de Capela, em Sergipe, para ser ·a primeira 
cidade ho Brasil onde haveria saneamento bá
sico total. Construiu eSgotos, poços _artesia
nos, sanitários, banheiros, deu aulas de princí· 
p!os básicos de higiene e saneOu a cidade 
de Capela. Posteriormerite, ele foi avançando 
seu programa em Sergipe e resto do Brasil. 
Antes desse programa Sergipe era endémico 
de esquistossomose. 

Nós, que fazíamos pronto-socorro à época, 
re<::ebíamos, a· todo instante e a toda hora, 
pacientes que lá chegaram com hematêmese 
- trocando em miúdos, vomitando sangue 
-cirróticos, com varizes esofágicas, pneumo-
patias graves, fibroses pulmonares, todas elas 
em conseqüência da intensa infestação da es
quistossomose. -

Não foi muito tempo, não. O Sr. Almeida 
Machado~inda era Ministro da Saúde quand9 
as hematêmeses desaparecerãm dos prontos· 
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socorros, quando as fibroses pulmonares co
meçaram a diminuir, quando a sintomatologia 
da esquistossomose foi reduzida a um mínimo 
tolerável; e, para surpresa nossa, quando saiu 
Almeida Machado do Ministé(io, o programa 
simplesmente foi suspenso. Tenho reiterada
mente voltado àquele Ministério e tehtanâo 
estimular a continuidade-daqUele trabalho. E 
o que vejo agora? Em meu ESfa.dovoltam_ 
as hematêmeses, voltam as flbroses pulmo
nares, porque aquilo começou a se decompor, 
não houve manutenção. Posso testemunhar 
que foi um dos programas mais sérios e de 
resultados mais imediatOs que o· Ministério _da 
Saúde fez neste País. 

Assim, Sr. Presidente_ e Srs,_-Senadores, é 
urgente modificar a orientação da política ha
bitacional, redirecionando sobretudo a Caixa 
Econ6mka Federal (CEF) para que ela, cóiTfo 
entidade que absorveu o BNH_ possa, de fato, 
dar cumprimento aos objetivos para os quais 
o Banco da Habitação foi criado, em 19_64. 
Já se passaram 25 anos e persiste o es_ta_do 
de miséria das favelas e cortiços, onde os pro
prietários de quartos e cómodos acham espa
ço para explorar os ainda mais pobres, cobran~ 
do-lhes aluguéis que poderiam ser emprega~ 
dos na amortização do financiamento da casa 
própria. 

Há que se encontrar um melo de desburow 
cratizar o acesso à compra de um abrigo; há 
que se prover com um chão e um teta os 
que deles precisam para ter noção da digni
dade humana. Se um homem tem abrigo para 
si e sua família, se consegue ter certeza de 
que amanhã não estará perambulando, se tem 
um começo de segurança, certamente será 
etfmulado a procurar melhoria de trabalho, 
educação para seus filhos, cuidados de saúde 
para sua familia. 

Enquanto parte da população continuar na 
promiscuidade, dificilmente haverá saída para 
outros problemas graves. Não é sem motivo 
que, apesar da boa atuação da Sucam, estão 
longe de ser erradicadas doenças cOrno malá
ria. a febre amarela e a dengue; apesar das 
campanhas de vacinação, a incidência de s_a
rampo, difteria, tétanO não apresenta diminui
ção significativa; ape"sar da total erradicação 
em outros países, devida às conquistas da Me
dicina, em nosso País a _tuberculose e a hanse
níase continuam, contudo vitimando centenas 
de milhares de pessoas. 

Estamos todos de acordo, queremos crer, 
em que só existirá grande mérito -para o País 
- mesmo que a estabilídadé económica seja 
alcançada a médio prazo - se o desenvol
vimento social atingir padrões aceitáveis. 

O maior desafio é esse: dar a todos os brasi:.. 
leiros _oportunidade de viver de acordo com 
os direitos garantidos na Constituição. Não 
se almeja aqui a institudonalização de um ser
'triço social paternalista, que meramente supra 
as necessidades dos <:idad~os. Dessa forma, 
não se corrigiria o "'pauperisrilo", não -se da
riam condições psicológicas para a superação 
da pobreza por meio do esforço. 

Mas também não se pode manter esse dr
cuJo vicioso, país quem tem instrução não 
tem trabalho; quem nã_o tLabalha não tem 

meios -de _alimentar-se~ quem lião se alimenta 
bem não tem saúde; etc. etc. etc. 

É preciso romper com essa múltipla imbri
cação,-corrieçando por fornecer ao honiem 
habitação dígna, onde ele pOssa querer ser 
participante do desenvolvimento da nação. 

Era ci que tinha a dizer, Sr. Presidente e 
Srs-.-senaaores:-(Muito bem! Pa!mas.) 

(Durante o discurso do Sr. Francisco 
Roliemberg;Osr. Pompeu de Sousa deíxa 
a cackíra da Presídêncía que ê oçupada __ 
pelo_ Sr. Antonio Luíz Mé1ya.) 

O SR. _PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Con<::edo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de SoUsa. 

O SR. éOMPEU. DE SOUSA (PSDB -
_DE. PrOnuncia o seguinte discur$0_.)-:- Sr. Pre

sidente._Srs._Senadores, no dia 9 do corrente, 
ocupei o microfone desta mesma Ban.cada 
-_çie vez_ _ _que não sou muito dado à tribuna, 
acho-a muito solene, por mais solene que seja 
Õ pronunciamento que tenha_ que fazer (o as
sunto- que é solene e não eu) - para tratar 
do problema da Reitoria da Universidade de 
Brasilia. Mencionei, então, o impasse que se 
criara quando toda a comunidade unive'rsi
tária, por uma ampla maioria - da qual eu 
próprio não participei, porque estou licencia~ 
do, com llçença sem vencimento, da Univer
sidade da qual sou dos funda_dores e, por isto, 
tenho aSsim por ela um carinho paternal -, 
quando, por ampla maioria, repito, a comu
nidade universitárta elegeu- o Professor Ant6-. 
nio lbaflez Ruiz. Esta eleição logo· começara 
por ser contestada; começou-se por anunciar 
que o ·ca[1dida~o _eleito, es_cqlhido pela comu:--__ _ 
nidade universitária, não seria nomeado por· 
que- era simpatizante do PT ---=. nãO sei como 
é que a administração pública sabe que al
guém é simpatizante de um partido, de vez 
que não deve ser nem militante: evident~men
te, continuam de pé os processos de _espiona
gem oficial. Pois beni: [laq':Jela oportunidade, 
tal informação foi desmentida, porque se ale
gou que o verdadeiro motivo da recusa de 
aprovação à vontade_ da <;Qmunidade univer
sitária de selar a sua escolha é que o Professor 
AritõnfO lbar'iez Ruíz não era brasileiro, mas, 
sim, espanhol. 

Naquele discurso, Sr. __ Presidente e Srs. Se
nadores, eu tive a oportunidade de assinalar 
que, espanhol de nascimento ele ~r_a, e n?lo 
se _ _tornara cidadão brasileiro por um desses 
desCuidos muito comuns a um intelectual., que 
vive mais preocupado com as suas idéiãs e 
com os seus trabalhos, corn a sua atividade 
do espírito- do que com essas preocupações 
pragmáticas; e, portanto, ele brasileiro se tor
nara, tanto quanto qualquer um de nós, por
que nO B-rasil vivia há mais de vinte ~nos, casa
do com brasileira e com _filhps maiores brasi· 
!eiras. Erltretanto, havia o formalismo.._ que na
quela ~casião . também cOmentei, de que a 
própria Constituiçãq estabe]ece r~almente q~e 
os cargos-públicos são eJ.:.dusivos para brasi
leiros. 

O ProfesSor AntôniO fb8flez tratou ime
diatamente de providenciar a sua naturali-

zaç_ão. Esse processo sabemos que é de
morado, mas não é algo que se eternize. 
Naquela Ocasião foi dito- e. a]iás_, o pró~ 
prio Sr. Ministro Carlos :?ant'Aima o de-_ 
clarou- que havia tempo e que ele não 
iria decidir sobre o assunto_, põrque a su
cessão do Reitor Cristóvam Buarque só 
deveria verificar-se em agosto; se não me 
engano, dia 1 O. E é exatamente o que 
e~contece.._Haveria tenlpb suficiente S. Ex-
o Sr. Ministro disse que não precipitaria 
o assunto, que esperaria. Entretanto, veri
ficamos que já ontem _foi noticiado que 
o Sr. Ministro encaminhou ao Conselho 
Diretor da Universidade de Brasília e, por 
via disso, também ao Conselho Univer~ 
sitári6, o parecer proferído por dois dos 
asseSsores jurfdicos, no qual se declarava 
a impossibilidade de nomear-se_ o ~ofes
-sor lbaflez para a R~itoria. 

Surpreendo-me muito que isso _aconw 
teça, Sr. Presidente, porque está-me pare· 
cendo que este comportamento dúplice 
do Sr. Ministro Carlos Sant'Anna realmen
te começa a demonstrar que os verda
deiros motivos do veto ao Professor lba-

-- fiez são de natureza política ou ideológica. 
Tive eu, quando fiz esse discurso, a opor~ 
tunidade_de_ dirigir um apelo ao_Ministro 
da Justiça, para apressar ci processo de 
naturalização do Professor lbaftez. Vou re
petir o que disse naquela ocasião: 

"Daqui faço um apelo ao meu velho 
amigo dos velhos tempos, Oscar Dias 
Corrêa, ao velho coffiparlheiro de UDN 
- porque, fundador da UDN também o 
sou, quando a UDN era exatamente'' a 
UDN, era União Democrática Nacional, 
e dentro --dela, logo depoi8 de fundá-la, 
fundei também - com Hermes Lima, 
com Rubem Braga, com Leõnidas"Cle Re~
zende, com Joel Silveira, c.om várioS ou
tros ccimpanhéiros, inclusive Com Do
mingos Velasco, então Senador por Goiás 
-, fundei então, a Esquerda Democrá
tica, já com o l~ma de "sodalfsmo e __ Iiber
dade", que depois transformamos em 
Partido Socialista Brasneiro." 

Refaço, pois, agora o apelo a- esse velho 
liberal - e creio que até hoje o seja -, esse 
fundador da UDN, esse meu companheiro de 
fundação da UDN, quando a UDN ainda não 
era o refúgio e o valhacouto de todos os rea-
cionarisrilós-. - -

FaçO um apelo ao atual Ministro d~ Justiça; 
para que mand~ andar esse processo de natu-. 
rali~ção, para que o Governo se limpe dessa 
pecha de estar discriminando um reitor em 
função de suaS-passiveis.....::. possíveis! - pre
ferências políticas ~ ideológicas. 

Isto não é antiacadémico, isto é antiuniver· 
sitário, isto é antiinteligêncía. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Mi
- nistro Oscar Dias Corrêa é um homem que 
tem compromisso com a inteligência, que tem 
compromisso com a universidade, que tem 
compromisso, portanto, -com a Vida aca~ê-
mica. - -
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Encontrei-o outro dia, ·na poSSE!"rlO SUpre
mo Tribunal Federa! do Ministro José Paulo_ 
SepúlvedaPertence- figura lígadíssiiria à his
tória d& nossa_ Universidadf:l, v~~ que, jovem 
Bacharel em Direito pela Oniver:S:idade de Mi
nas Gerais, foi na Universidade-de 6rãSTiià que' 
ele se afirmou, a principiei cOmo Instrutor, de
pois como Professo~:L.ª-9rande figura de- irite
lectual e do Jurista que é - na posse desse 
velho amigo (velho no sentido de amigo há 
muito tempo, porque ele é muito mais moço 
do que eu), encontrei o Ministro e mencionei 
esse discurso. Ele não tinha tomado cooheci
mento do discurso. 

De forma que esto_u repetindo o apelo aqui, 
e vou até mandar cópia deste apelo a S. Ex•, 
e talvez lhe d_ê um telefonema neste seqtid<;t 
Porque um jornal de hoje, o Jornal de BrãsJ1ja, 
informa que o processo de naturalízaç_ao __ do 
professor Ibanez já cumpriu a sua etapa mais 
dificil, que é a da Polícia Federal. Já s~iu da 
área· da Polícia Federal e se ericcintra agõra 
no Departamento de Naturalização do Minis
tério da Justiça. Port:anto. já está diretamente __ 
dentro do Ministério da Justiça. E lá, de acordo 
com o Dir:etor do Departamento, Luiz Paulo 
Peres Ferreira Barreto, pelos trâmites normais.
estará concluído dentro de, no máximo;·dois 
meses. 

Ele acrescenta - o Diretor desse Departa
mento, o Sr. Luiz PaUlo Peres· Fefrefrã Barreto 
-que um processo dessa natureza_normal
mente se resolve em dois meses, mas. se for 
feito em regime de urgência, pode resolver-se _ 
até em dua~ semanas. Ora, Si. Presidente e 
Srs. Senadores, até doís rileses s;erve, pOi"que 
é em agosto a suc:e_s_s_ã_o na Universidade. 

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

O SR. POMPEU DE SOCJSA- Mas, se 
S. Ex- o Sr. Ministro Oscar Dias _Coi"rêa não 
quiser desmentir a sua tradição de_homem 
da inteligência, de homem da Universidade, . 
de homem comprometido com o espírito libe
ral, com o qual fundamos a_ UDN, S. _Do_nâo 
pode mais fugir da obrigação de despachar 
esse processo dentro de duas sem_anas, como 
disse um funcionário 9-ele próprio. Mas dentro 
de dois meses tarobêm serve..O que é preciso 
é que o Governo nãó se desmoralize, mais 
uma vez, vetando ttma_indit~ç-ªo de toda 1,.1ma 
comunidade universitária, em nome de uma 
antipatia política. ____ ,_ 

OJço, agora, o nobre Senador_ Mansu_eto 
de Lavor, com o seu aparte. 

O Sr. Mans~eto de Lavor- Nobre Sena
dor Pompeu de Sousa, fica _evidente que o 
veto do Govemo, do Ministério da Educ~ção, 
ao Prof. Jbanez é um veto político. É uma dis
criminação por causa de uma suposta simpa
tia do Reitor eleito ao PT. O Prof. lb,:mez há . 
quase 20 anos exerce o seu cargo público 
na Universidade de Brasília, não apenas como 
professor, mas já exerceu a chefia de Departa
mentos importantíssimos naquela Universida
de. 

O SR. POMPEO DE SOUSA - Exata
mente. Ia dizer isso, mas V. Ex" ~e adiantou. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Mas só ago
ra, que vem de ser escolhido, numa decisão 
amplamente majoritáría, pela comunidade 
un_iversitária e -homologada pelo Conselho 
Universitário, que é o órgão que formaliza a 
lista sêxtupla, que é encaminhada ao Mini.s_
tério da Edu_cação, só agora l~mbram de que 
S. S• hão é brasileiro, é espanhol. Ora, ainda 
que houvesse esse obstáculo legal - antes 
não havia para os outros cargos públicos, tão 
públicos, como ·a Reitoria, _é uma Chefia de 
DepartamentO, é a própria função da cadeira 
de professor - deveria ser analisado pelos 
ínclitos assessores j1,.1rídicos ç.o Ministério da 
Educaçi:lo, para que examinassem se era sa
nável ou insanável. Qual é o obstáculo? É o 
fato de_ele não ser Prasileiro, não se ter natura-
liZado brasileiro? '-- _ - ~ _ 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Por d;s
tração, por descuido. 

O Sr. Mansueto de-Lavor- É. preciso 
sab-er Se S. s~ pode ou não se tornar brasileiro. 
Como S. Sf- deu_ entrada na Polícia Federal 
a um proceSSei de naturi:!Jização, logo, está 
com.a intenção çle sanar essa possível~ alega
da _negalidade da sua nomeação. O que, pru· 
dentemente, o Governo e o MinistériO da Edu.
cação ·deveria_m fazer? D~veriam emitir um pa

-recer e dizer: "Enquanto o ~eitor eleito não 
tiver deferido o seu processo de naturalização, 

- não poderá assumir a Reitoria da Universidade_ 
de Brasília. Neste caso, nomear-se-ia um Rei
tor pro tempore, até que o processo fosse 
deferidO. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- O Vice
Reitor, Carlos Teodorov, que é um eminente 
Professor - aliás, foi o segundo candidato 
em votação-, poderá assumir a Vice-Reitoria 
da Universidade de Brasilia nesse período. 

o o Sr. Mali:Suetó de i..avor- Exatamente. -
Então",· o·Vice~Rekof:assUmiria,- c:offi fUJ1Çã0 .. 
de Reitor pro tempore,_ corno substituto le.gal, 
atê ·qUe fosse regularizadõ. ·como diz o Sena
dor, n~o há motivo para dilatação ou prorro
gação desse processo de naturalização, por· 
que o Professor 1b2mez nao é 'nenhuma Pessoa 
que desperte a desconfiança do País; não _é 
um espião, nãp é um desconhecido. Então, 
esse processo deveria ser o mais rápido possf· 
vel. -Mas mesmo_ que_ ele se prolongue até a 
data dã. posse do ~eitor... · 

OSR.POMPEUDESOuSA-Atéagos
to .. ~. 

o·sr. ManSueto·de lavor.:.._ Até agaStei
se poderia fcizer isso. Mas-o G6yerno não quer, 
o Governo quer perseguir, quer discriminar, 
quer fazer perseguição política, e cõntra isSo 
nós protestamos. Nós estamos aqui tentand_o 
construir essa fase difícil de redemoc:ratização 
do_l?aís. ê, portanto, mais urna posição tragi
cameDte errada deste Governo. que está aL 
inclusive dó Ministro da Educação, que é um 
Parlamentar, um homem democrata, um Co
lega nosso daqui e deveria entender que uma 
atitude dessas não se coaduna com a Casa 
à qual ele pertence, a Câmara dos D.eputados, 
~ o Congresso Nacional. Quero apoiar o dis-

curso de V. Ex• Lev_o a minha inteira solidarie
dade ao Professor eleito Reitor da ·universi
dade, _o Professor lban_ez .e._à própria comu~- _ 
nidade_universitária de Brasilia, esSa OnB, que, 
na sua ·co-ncepção original, deveria Sei um mo· 
delo para t()das as universidades do País, mas 
que está sendo vltima, mais uma vez, como 
nos tempos enl c:iue, com pontadas ·de botas 
·militares, quebraram suas portas e seus equi
pamentos, agora, de uma maneira muito mais 
sutil, está-se cometendo arbitariedade similar. 
Parabenizo-lhe pelas colocações que faz, Se-
nador Pompeu de Sousa. --

0 SR. POMPEU DE SOUSA - Muito 
obrigado, nobre_ Colega, Senador Mansueto 
de Lavor, cujo apoio não me surpreende, pois 
as posições de V. Ex• sempre foram muito 
claras nesse sentido. V. EX" lembra os tempos, 
ainda mais negros, em que estivemos banidos 
da Universidade, qUando forani demitidos 
qu_inze_de nós, professores- e eu tive a honra 
de ãbrir a lista desses quinze-, motivo pelo 
qual, solidários conosco, demitirani-se 21 O, 
e saímos, juntos 225 professores. 

Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
esses tempos negros, que, hoje, se mostram 
cinzentos, no-caSo do Pro r.' lbanez, não voltem 
a enegrecer a Universidade, a inteligência e 
a vida_ pública deste País. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Ouço 
o aparte do nobre Senador' Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas ROdrigues - Nobre Sena
dor Pompeu de Sousa, V. ~ traz ao Senado 
assunto que merece especial atenção desta 
Casa. O Jornal de Brasília de hoje, refletindo_ 
esse sentimento de surpresa e de protesto do 
povo brasileiro, e da inteli"gênda de nosso País, 
na prímeira pâgina publica: "lbaliez diz que 
vefo é político", e- a notída continua - vou-
~er apenas um trecho: 

" .. ~O Reitor eleito da Universidade de 
Brasma, Antônio lbaliez, diz ter ficado sur
preso com a decisão do_ Min~tro da Eçlu
caçáo,_ Carlos Sant'Anna, que vetou sua 
indicação para o cargo. O Ministro afir
mou que a indicação ocorreria perto do 
final do mandato do atual Reitor, em 15 

- de agosto. Isso dava a entender que ele 
esperaria pela minha naturalização que 
está tramitand-o em prazo legal", diz ele. 
Ibaiíez acha que o veto ao seu nome é 
"político" e não "legal". 

Portantõ, haveria prazo suficiente para que 
o processo·de naturalização se ultimasse. Veja, 
nObre Senador Pompeu de. Sousa, no f!10· 
mentp em que querem abdr o País a grupos 
econôrricq_s ~trangeirqs, no -~omento em 
que se combate a xenofobia, ein que proCla
mam que nós precisamos do -concurso dos 
grupos econômicos interriacionars·para a reto: 
nl.ãdª do des-eitvolvimento e<:qnõmiOO do []OS

so País, no ins_tante em que criticam a Consti
tuição, e o Sr. Ministro da Fazenda acaba de 
dizer nos Estados Unidos, segundo leio nP~ 
jorn_ais, que a Constituição vem impedindo es-
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se desenvolvimento, a torriada de certas deci_
sões; no momento em que se combatem as -
restrições ao concurso de grupos económicos 
e financeiros internacionais, grupos que vêm 
para cá preocupados quase sempre com 
grandes lucros que são remetidos legal ou 
ilegalmente para o exterior, nesse momento 
se criam dificuldades à colaboração da cultura 
e da inteligência de um homem identificado 
com a nossa Universidade. Se precisamos do 
concurso de forças econômlcas de outros paf
ses, é sobretudo da inteligência desses ho-
mens que precisamos, ainda inaiS do p1rofés
sor [baflez, que é um homem identifi<::ado com 
a nossa realidade cultural. Hâ um mundo ibe-. 
ro-americano, Espanha, Portugal, América La
tina, e nós constituímos uma realidade cultural 
e cada vez mais estar~no_s~emos, aproximan
do; lá existe a comunidade européia, aqui nós 
estamos lutando pela comunidade latino-a
mericana, mas o mundo ibero-americano -
Espanha e Portugal ---constitui o grande elo 
daquilo que, mais cedo_ ou mais taxde M de 
constituir-se. Em nome da soliaariedade hu
mana, em nome da inteligência, em nome 
do desenvolvimento cultural, científico e tec
nológico, em nome dos mais legítimos princf
píos democráticos, dou todo o meu apoio ao 
discurso de V. Ex" e levo a minha solidariedade 
à Universidade de Brasília, essa discriminação 
odiosa nos diminui maiS aiiiaa perarr.e·o rili.nl.
do. Nosso País precisa praticar a democracia, 
respeitar a cultura e integrar-se num mundo 
de solidariedade. Esse hQinérrf eStá-aqui estu
dando, trabalhando, identific::ado conosco, na
da vai mandar para o _exterior. Permanecerão 
aqui_ os seus conhecimentos, as suas experiên
cias, porque tudo já está aqui a serviço da 
cultura, no Brasil. De modo que V. Ex• tem 
a minha solidariedade. Repudio _esse ato, e 
ainda espero que o Governo brasil_eiro, através 
do Sr. Ministro da Educação, e_do Sr. Ministro 
da Justiça, possa reconsiderá-lo. Que cárra 
normalmente o processo de naturalização. 
Bem-vindos aqueles que vêm para o Brasil, 
e que querem naturalizar-se brasileiros, para 
servir à cultura e à causa do nosSo País. Meus 
parabéns, nobre Senador Pompeu de SOUsa. 

O SR. POMPEU DE S(){ISA - Nobre 
Senador Chagas Rodrigues, o aparte de V. EX' 
engrandece a minha atuação hoje, ao falar 
sobre este assunto. E V. Q.- lem.bra dois pon
tos; um, é que realmente os estrangeiros são 
muito bem-vindos a este País quando se trata 
de tubarões das finanças internacionais para 
explorar as riquezas naCionais, e- pàta escra
vizar ainda mais o trabalh;;~.dor brasileiro, que, 
à custa de salários vis, produz para abastecer 
os países desenvolvidos, e para que este Pais 
tenha saldos de _divisaS para -pagar uma divida 
que quanto mais se paga mais se _deve, e que, 
portanto, constitui um processo de cafetini~ 
zação permanente deste País. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya. 
Fazendo soar as campainhas.) 

OSR.POMPEUDESOUSA-Sr.Presi· 
dente, estou vendo V. Ex" tocar essa campai
nha, es_tou avistando essas luzes vermelhas 

a piscarem, e eu, nessa Presidência, sou quem 
mais cobra habitualmente isso; mas peço a 
V. Ex• um pouco de condescendência para 
poder terminar meu discurso, de vez que tive 
dois lor1:gos apartes. 
~eu caro Companheiro Chagas Rodrigues, 

outra coisa que V. Ex" trouxe à noSsa lem
brança é a identidade da comunidade ibero-la
tino-americana; e, por uma circunstância, uma_ 
coincidência muito curiosa~ neste momento 
o Presidente desta Casa, Senador Nelson Car-

- neirq, ~stá participando, na Espanha, de um _ 
COngreSSó dos Dirigentes de Parlamentos Ibe
ro-americanos. 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Senador 

Chagas Rodrigues, a inteligência e a cultura 
n~o devem ter fronteiras, embora os forma
lismos jurídicos possam apô-las; mas o- Sr. 
Ministro da Just_iça_, liber&l, fundador da UDN, 
lutador contra uma outra ditadura - nós dois 
lutamos juntos contra a ditadura do Estado 
Novo=::,_ !lão p·ode compactuar com esta vio
lência contra a inteligência e a educação neste 
País. 

Neste moffiento, Sr. Presidente e Srs. Sena
dôrés, ei),?_ que qs três graUs, o -Primeiro, o 
segundo, o terceiro e, conseqüentemente, o 
quarto grauS - que é a pós-graduação da 
educação pública nadonal- estão em greve:, 

_ estão paralisados, neste momento - e isso 
acentua o aparte do nobre Senador Mansueto 
de Lavor, realmente a educação, neste País, 
que se deveria constituir na prioridade de nú
mero um, não s6 para- a inteligência como 
para_ o desenvolvimento nacional, porque_ é 
pré-requisito para o desenvolvimento, para a 
própria libertação deste País, para a sua pró
pria autonomia e para a sua própria soberania, 
porque, sem ciência e tecnologia - autóc-- _ 
tones e autónomas, país nenhum alcançará 
a sua plena soberania -, neste momento, re
pito, a educação está sendo tratada como a 
última das nossas an,tiprioridades, Sr. PreSi
dente e Srs. Senadores. É preciso denunciar 
isto. :t: preciso dizer por que nós, os s-elVidores 
da educação, estamos lutando. EsSa gteve 
não é uma greve contra_ a escola, contra a 
univerSidade. :t: um~ greve pela dignificação 
da educação em todos os niveis. Essa luta 
é urna lutç~. pela justiça. E, nessa luta pela justi
ça, volto a dirigir o meu apelo ao Sr. Ministro 
daJustiçci. FaÇa justiça à eduCaÇão! Faça justi
ça _à inteligência, neste Pafs! Faç.:i-justiça ao 
Povõ do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- A Mesa informa a V. Ex', nobre Senador 
Pompeu de Sousa, qtie Emvidará todo o empe
nho para fazer chegar ao Sr,_Ministro da Jus
tic;a o apelo de V. EX' 

_O SR. PRESIDENTE (Antó~io Luiz tftaya) 
-A_Presidência comuriica aos Srs. Se:na.dor.e.S -
que já eStão abertas, no livro que está s~br~ 
a mesa, as inscrições para interpelar o Sr. Mi~ 
nistro Viç;ente-Fiálho,_das Minas!'! Energia, que 
deverá comparecer a este plenário na próxima 
terça-feira, dia 23. -

O Sr. Ronan Tito - Sr._Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre lider Senador 
Ronan Tito. 

~O SR. ROI'IAN UTO (PMDB- MG. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eSte 

-tempo que estamos vivendo, e deveriamos vi
ver clima de emoção, é um clima de novela. 
Na realidade, em vez de" s~ __ discutirem os-gra~ 
ves problemas deste País, em -vez de se faze~ 
-rem propostas para a govemabilidade deste 
País e, assim, sairmos do impasse, estamOs 
assistindo, muitas vezes; a pessoãs produzi
das, para que, em clima de novela, possam 
provocar suspiros nas moiçolas e até nos jo-
vens deste Pafs. -

No _entanto, espero, e espero sinceramente, 
Sr. Pre?idente, que esse clima de novela passe 
e entremos num clima de discussão e de de
bat~ político, para que os homens Cfa politiCã 
possam, depois de quaSe 30 anOs âe abstí: 
nência, voltar a debater, publicamerite, os 
grandes probl_emas deste País, e, principal
mente, ~_Rfesentar propostas, e, af sirh, a pOpu
lação que está jejLina de participação, poderá 
começar o processo democrático. E nós, que 
vivemos, desgraçadamente, o período ditato
rial, poderemos viver num clima de-e-sperança, 
de construção deste País, que já é lugar co
mUm dizer..:se que nasceu com o destino de 
sef grande, mas que sua grandeza fica sempre 
P?Ste_rgada para um futuro que não sabemos 
quando será. _ __ 

Dentro desse clim~ de novelas, dé quando 
em vez,. vemos· alguns lampejas de inteligên
cia, de sobriedade e de competência. E é sobre 
isso, Sr. Presidente, qu,e estou querendo falar 
neste instante. 

A ·revista Manchete, de que- confesso
n~o sou leitor, chamou~m~_ a atenção para 
um artigo do Jornalista Cãrlos Chagas, sob 
o título "Arma-se o Quãdro SuceSsório", o 
qual. d"e muito tempo Para cá: talvez seja o __ 
primeiro jornalista a nos colOcar, a nós, políti
cos,_ com os pés n·o chão, nem anjos, nem 
demónios. - - -

Isso nos faz muito bem, p_Orcjue, -ria -medida 
ero que nos coloca como super-homem, a 
sociedade passa a exigir de nós aquilo a que 
n_flo somos _capazes de atender. E na medida 
em que-esta Sôdédade nos coloca como ete-r
nos bandidos ou incompetentes deste País, 
sem querer - ou talvez até intencionalmente 
o faça ,.,.,_..,, __ c_oloca a sociedade também como 
uma sociedade dé imbecis,- porque nós, os 
políticos, somos tirados da sociedade. Lem
bro-me até de um diálogo muito famoso que 
ocorreu, há anos, entre os ex-Deputados Pra
do Kelly e Alio mar Baleeiro, -ç~a Bahia. O DepU
tado Prado Ke/Jy estava fazendo críticas a um 
deputado que estava na tribt..:na e cometia er~ 
ros de português, e o seu raciocínio não era 
muito brilhante, quando S. Ex- disse;_ "Olha 
aí, que tristeza, Deputado Federal": A que Alio
mar Baleeiro c:ompleto_u: "Brasfieiro, tirado da-
sociedade brasileira". -

Ora, somos uma sociedade constituída,. na 
sua grande maioria, de analfabetos e Semi-a
nalfabetizados coino Poderíamos qu~rer um 
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Parlamer1tO de homens da maior erudição? 
Temo-los, mas __ são exceção, como são exce
ções também na sociedade. 

Carlos Chagas traz para o- campo raso a 
discussão da questão sucessória no Brasil e 
fala dos políticos como pessoas humanas -
o que é muito bom para nós-, com os nossos 
erros, com os nossos_ defeitos_ e çom as nossas 
limitações. 

Lembro-me de que, em 15 de dezembro, 
o Senador Nelson Wedekin e eu fomos pre
miados pela imprensa nacional, por dizerem 
os jornais que tínhamos usado de um artificio 
regimental, pedir verifica_ção de quorum para 
derrubar a s_essão, para transformar o sal-ário 
em 7 milhões e 600 mil, à época, e que era 
um absurdo ganharmos aquilo tudo, porque 
íamos ganhar mais de 8 mil dólares. Foi pre
ciso que eu, na minba obrigação de Líder, 
fosse à televisão para prevenir os Deputados 
e Senadores, e lhes dizer:''cuidado, não come· 
cem a gastar por conta~ porque, na hora em 
que forem receber_ o conJracheque, vat ser 
uma decepção generalizada". 

Agora o premiado fofo Deputado Ibst:u Pi
nheiro, Líder do PMDB, que teria tambén:l u_s~ _ 
do de falcatruas para elevar nossos _salârios 
aos píncaros dos 7 milhões e 600 mil. 

Mentiram àquela, époc:a, ou estão mentindo 
agora? Porque, se naquela época o nosso salá
rio era de 7 milhões e 600 mil e agora que 
teve uma grande elevação, fomos para 7.600 
cruzados novos, não sei o quanto que é. E 
se lembra{mos que a inflação nesse periodo 
foi quase de 100% - dizem os técnicos que 
em janeiro ela foi da ordem de 70% -, vejam 
que logro levamos nós, Parl,;,;mentares._ Não 
estou, contudo, querendo entrar neste assun
to. 

O Sr. Jarbas PasSarinho- Permite-me 
V. Ex" um ·aparte, nobre üder? 

O SR. RONAN TITO - Pois nãCi, com 
muita honra, nobre 8em.;;d_or Jarbas P?,Ssªri
nho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Par_ece-me 
bem oportuno que eu acrescente ao discurso 
de V. ~o que me aconteceu onteni, viajando 
de Porto Alegre para São Paulo e de São Paulo 
para -cá. O avião __ estava çorn tqdos os_J_1,.1gares 
tomados, e eu me s.entei.b_em atrás. Anti9a
mente, eu era conhe"ido, mas não. era reco
nhecido_...,.._ e_isto_ era_bom. ooraue._ ~-s _ve~~:::s, 
eu ouvia falar a meu (f:_spéiio. b·e~ próximo, 
sem que as pessoas soubessem que era eu 
-, agora nM:l, sou reconhecido. Então, ime
diatamente, antes que o avião decolasse, acer
caram-se algumas pessoas de mim. e o pro
blema foi exatamente este: - ~Co_ril_o- é que 
os Congressistàs elevam os seUs -·salários_ e 
não elevam o salário_ rnínirno? Como vão,j;J?I·~· 
nhar nababescamente?" Eu disse: - "Olha, 
eu_até poderia covardemente dizer que eu não 
estava presente, os senhores estão venda que 
estou aqui e nem votei essa matéria, m.~s eu. 
gostaria de perguntar -já que estamos nurn 
avião e somos pessoas de _diferentes profis
sões - se todos estão satisfeitoS com o _seu 

.salârto." Aprendi bem com o Pierre Weil no 

passado, e ele dizia que quem estiver satisfeito 
cçm o salária_qye reçe,be deVe ser imediata~ 
mente demitidO, porque não merece o salário 
que tem. s~g'undo. pe_rQUntei: ~ "Atguérl! 
aqllí, por exemplo, sabe quanto ganha un}_ 
díretor da Petrobrás? ~abe quanto ganha um 
diretor do Banco da Amazônia, por exemplo, 
com 1 I.$<llárioSc por ana? ~abe g_uanto ganha 
um funcionário de categoria do BancO éen~ 
trai?" E fui fazendo perguntas, e ningüém sa
bia~ Eu c!_isse: "- E quanto vocês pensam 
que nós ganhamos? Alguém disse: "- Há 
umã hdf:ícia aí, mas é estranha, porque sabe
mos que os senhores ganhavam 11 milhões.'' 
Então, é exatamente_ em sua_ colocação. Se 
fOssem_ 1 1 milhões e ãumentasSe. mais 30% ... 
DePois, ele disse "assim passou ... Fui a Uma 
televisão na_Bahta.: a ''TV Aratu", nurii deba_te 
~ naq.ie!a altura nos ganhávamoS quatro rrln 
e pOUCo; depOis pasSOu para esses cinco mll 
e nove - e quando _eu disse que _ganhava 
quatro e PouCo, miilhã pâtaVra· foi poSta e·m 
dúvida._Com muita cortesia, mas foi. Eu disse_: 
"::.:.::: mãildarei o meu contracheque ao _cheg-ai'_ 
a Brasília." -Mandei, nobre üder Ronan-Tito, 
e·esp~r~l um~ informação de_ que ao menos 
tinham recebido e retificado. Nada. Absolütá
merite~ flada. PoiS_ bE:m. afJofii veja um o.utrõ 
ponto correspondente. Nós somos realmente 
bem pagos. Acho que, para os salarios brasi
leiros, os subsídios de Legisladores são subsí
d~as ~!tos, esp~cialmente quando ·se referem 
a __ subsi_dios çie D~e:p!:Jtados Estaduais, que ga~ 
nham bem mais que os Vereadores e os Sena_
doreS, em regra 9eral. Segundo, aPesar de 
ganharm_os_ bem - acho que ganhamos bem 
-:há- uma_ diferença Con!Qarada com a súã." 
POr· exemplo, _era um alto furícioÍ1ário_ de um 
bat1_Co ·pr-ivada:· Digo: __.::. O senhQr receb~r-o 
seu salário _e, naturalmente, presta cqpta~ -~ 
sua esposa, se é um bom marido e se é um 
marido ~de Dez Mandamentos; se não, o_ se
nhor presta contas em mai_s- de um lugar._ Ao 
lado __ disso, o seilhor çorTipare o Le9islador, 
o-Senador e- o Deputado. Quah.do vamos as 
nosSas- bases, é cartefri( hª mãO e· liVró de. 
<;heque. O nosso sUbsidio está sendo vazado 
q \.?mpo todo por esse tipo de coisa _e, mesmo_ 
ando esta.m,os se_dLCJQ.o_s_em_Srasília, há pes
~as que nos procuram pedindo passagens, 
.auxffios,_todo tipo de apoio No fím, se fôsse
mos t=Jnalisar isso, iríam_g?_yerificar_que os sub
sídios_ n,ão são tão altos quanto pareceffl,_ 
q\.I_and_~- temos qu~ -aterider' ?_sÓisas ·irf!p_eri_o_~
sas dessa naturez.a. E consegui um ambiente 
um pouco mais favorável pa:ra conversar. LeR 
go come-Ç{fn:!_Os a falar sobre esse as$unto e, 
no fim, _ele disse: ":':'"'""O que está faltando real
mente é que o senadO e a Câmarã façam
com que saibamos disso. Nós não sabemos. 
Episodicamente, aqui. o senhor vem, conversa 
ctm:_~.:_quatro o'u cinco, mas -ã grailde mâioria 
pensa que ganham um dínheirãoo-e que não · 
merece_m ganhar". Aí tocaram num ponto, es
te, sim, pareceu-me de ~xtrema importância. 
A esse me rendi. Disse: - ~concordo plena
men_te, É aquele que não -,iem !!_g~_Dha". 

O SR. RONAN JlTO- Estamos de acor
do. 

O Sr. J<U"bas Passarinho- Esse nos dei
xa realmente com o flancci fnteirame:nte_.;ilierto 
e n<~o poderTios dE:fender. EU disSe.-·p-Or 'eXem
plO, que. durante-o períodú da- Constituinte, 
q_uarldo tínhaiTIOS.SeSsões; Sem_falar nas mag
nàs sessões do roandctto e.. do siSte.ro_a_ d_€-_go
vemo, trabalhávamos- V. Ex"_ sabe, fefizm.e:n
te-estoU vendo ªqui, éramos muitos presentes 
-:- cáffi cerc:ã de ceiO_auS.entes, permanente_
mente. Quando -Conseguíã_mos U!Jl quorum 
de 420, 450, era alguma coisa notáVel. Ent~o. 
eu dízia: -. ·'fª-ltei_ um dia. Nos 1/inte _meSes 
de trabalhO, faltei uma tardei. Pois bem, ganhei 
a mesma coisa qUe um sujeito que veio uma 
ve~.'' 

O SR. RONAN TITO- Ou o·que não 
veto nenhuma. -

b ·s·r:- JãfbaS."PiiSsilriri_b_o -_Houve uiii 
que -,;1 Uina vez, Lembro-me bem que eu não 
sabia quem era, nun_ca o tinha visto, e, quando 
assom.o.ú 'à tribuna, _foi palmeadíssit'no. Eti hão 
sabia quem era. Por que estão palmeando es
se homem"?. POú:p.ú~ era- a primeira-vez que 
ele vinha--~~--- -·---- ___ ---- -

O SR. RONAN TITO - Nobre senador, 
podemos estender as perguntas também para 
as pessoas, sem nenhuma c_abotinice, mas 
também com coragem. Quanto ganha um di
rigente de uma empresa multinacional?' Quan
to ganha o dirigente de uma empresa nacional 
de porte médio? Quanto ganha um homem 
para dirigir- qualquer tipo de empresa, seja e sR 
tatal, seja privada, seja multinacional? 

No tempo em que eu era empresário. um 
pequeno empresário lá do interior, eu sabia 
que o-dirigente de uma empresa multinacional 
ganhava em tomo de 8 mil dólares, o que 
seria hoje em torno de 24 mil cruzados, com 
3 carros - precisa de um carro para seu uso 
outro para a mulher -, com casa, e , mesmo 
que ele tivesse casa, a empresa pagaria o alu
guel para ele e o cartão do supermercado, 
porque ele tinha que fazer re_cepções na sua 
casa. Nós também temos que fazer as nossas 
recepções, mas ainda não nos ·deram esse. 
cartão. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Inclusive para 
fugir do Imposto de Renda. 

Ó SR. R.ON~N TIT() ~ indusive Pé!!~ 
fl,!.gir do Imposto de Renda, e _todo o. Ministéil6 
da Fazenda sabe diss_o~ to!e_ra,_os fiscais vão 
Já e_ aqu~JaS despesaS são deferfdas. Tudo 
bem. Acho que até essa pa1te do salário é 
a menor. _ _ , .. 

li~ pouco tefl'_!poo, eu tiilha UllJ companhei
ro muito queixoso: "Alguém_ tem que fazer 
alg_uma coisa, nã_o é_ p_9ssfvel! No Congresso 
Nacj_onaJ,_o político apanha por ser "Zé e por 
não ?~_r. ··z~". Qpando el_e cqnte,atª alguén::t 
para o seu gabinete, se é um parente, será 
um absurdo que brada aos céus. No entanto, 
para dirigir a minha fazenda tenho um filho. 
Aí ninguém Jala que é nepotismo. Para dírígir 
uma destilaria da qual __ sou só c lo, _coloquei o 
meu filho. Por quê? Porque confio nele. Se 
eu tro_uxe.sse um do_? m~us_ filhgg; __ para me 
au,xiliar no_Jyte~:~ gabinete, mesmo q~~ compe-
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tente, mesmo que concursado. o ·céu se desa
baria sobre mim". 

EsSe ineu _amigo --se- estava queixa rido, 
quando alguém se lembrou de Benjamin Dis
raeli, o grande político que falou quase tudo 
sobre a política, um dia, ele era líder também, 
e os seuS liderados se foram queixar: "Olha, 
Benjamin, está insuportável. A imprensa nos 
ataca em tudo e por nada", Então, Dlsraeli 
fez a pergunta mais inteligente: "De quem vo
cês queriam que a imprensa falasse? Do dele
gado de polícia, eles não vão falar, porque 
correm o risco de ser presos arbitrariamente. 
Falar dos juízes? E o medo da sentença? Vão 
falar do Poder Executivo? Mas se é quem ali
menta a imprensa, por que vão falar? Vão falar 
de nós", disse_ Benjamin Disraeli. Corno isso 
aconteceu há cem anos, vi que jâ era assim. 

Há pouco tempo um amigo me recomen
dou lesse "Corlolano:·, de Shakespeare, escri
to há quinhentos anos. Há uma cena que, nes
te momento, não posso deixar de_ contar, com 
o meu palavreado, não com aquela compe
tência que Shakespeare teve de dizer tudo. 
Os romanos, homens do povo, estavam reuni
dos e começaram a achincalhar os políticos. 
Ora, Já naquele tempo! Então, começaram a 
dizer que era um absurdo aquilo que estava 
acontecendo_. Corfolano pede a palavra e diz: 
"Acho- que há um engano. Para que vocês 
entendam, vamos fazer uma comparação. O 
organismo social é multo parecido com o or
ganismo humano. Vocês poderiam, por exem
plo, ver o pulmão falar ao estômago: "É um 
absurdo você, estômago, recebe toda a ali
mentação e não sobra nada para mim, digere 
tudo". E o coração: .. Pois olha, eu trabalho, 
eu bombeio o sangue e você fica com tudo". 
AS. os órgãos começam a conversar com o 
estômago. E o estômago, então, vira-se para 
eles e diz: "Pois é, aí está o engano de vocês 
todos. Recebo todos os alimentos, é verdade, 
trituro todos, transformo o que há de melhor 
em sangue e o sangue é que vai correr o 
corpo inteiro. Para mim, s6 fica o bagaço que, 
então, j~go fora". -

Vejam, Srs. Senadores, neste momento so
corro-me de três pessoas; Shakespeare, Ben

Jiamin Disraeli e Carlos Ciiagas. 

Carlos Chagas tainDéffi hos coloca no cãm
po dos homens comuns. Graças a Deus o 
somos! Não somos milagreiras. Muitas vezes 
eu gostaria que nos chamassem de incompe
tentes. Isso eu aceito. Não acredito que elcista 
no Congresso Nacional, em qualquer dos Par
tidos, um homem que queira mal a este País. 
Não posso- acreditar. Não acredito. A nossa 
discordância, muitas vezes, é como, de que 
maneira queremos o bem deste País, qual o 
sistema, qual a maneira. Mas todos queremos 
o bem do Brasil. É isto, por amor de Deus! 
E a proVa de que queremos é que deixamos 
de ser pedra - e isso é muito confortável 
- e viramos vidraça. E na medida em que 
colocamos as nossas vidas à execração popu
lar, somos chamados de homens públ!cos, 
e nós aceitamos bem. As mulheres públicas 
já não gostam tanto âe serem chamad~ de 
mulheres públicas. E, felizmente, está aumen~ 

tando o número de mulheres no Parlamento. 
DebJto tudo isS_o, t<dvez, à falta de discussão 
e de debate do que é verdadeiramente a coisa 
politica. Mas, comecei_ por dizer, eminentes 
Senadores e Sr. Presidente, que ainda estamos 
vivendo clima de novelas. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite_ V._ 
Ex" um aparte? -

OSR. RONAN TITO- Ouço com muito 
praz~~ o nobre Senador Pompeu de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sena
dor Ronan Tito, depois do brilhante discurso 
de V. Ex"- que espero não esteja terminante, 
continuando a brilhar por muito tempo ainda 
- e da brHharite versão romaniana do texto 
SJ1aKeSpeariéino do Cario/ano, que aCabamos 
de ouvir, não é desse terreno que vou tratar 
(que, aliás, V. Ex• trata com a inteligência 

e cultura habituais); tampOuco do terreno de 
que tratou o nobre Senador Jarbas Passari
nho, aparteante anterior; porque, inclusive, em 
matéria de dinheiro, sou coirlJ)letamerite inep· 
to. Inapto e inepto. Sempre viví apenas de salá
rios - o salário de professor ou de jornalista. 
Aliás, nunca acumulei as funções de professor 
com as de jornalista- duas categorias profis
sionais tão mal pagas. 

Acho até que, no Senado, estou com um 
salário rªz6avel, apesar de todas as perdas 
salariais que nesse tempo temos sofrido. Mi
nha mulher, porém, sempre se queixa disso: 
que o dirille1ro está acabando. Está mesmo. 
Mits :não é disso, entretailto, que eu quero 
falar. Quero assinalar que o discurso de V. 
Ex" foi insplrado num artigo do jornalista Car
los Chagas, do meu jovem colega e amigo, 
Carlos Chagas; quero aproveitar a oportuni
dade para louvar esse jovem profissional Cjue 
alia a técnica à ética, o que nem sempre está 
sendo, neste Pais e nesta profissão, respeitado. 
É um dos melhores elementos que a imprensa 
brasileira possui atualmente. Diretor da sucur
sal de Manchete e da 7V Manchete em Brasí
lia, depois de tê-lo sido do O Estado de S. 
Paulo, Ele, hoje, tOmou-se, por indicação miM 
nha, meu sucessor na representação da ABJ 
erri BrasJ1ia, porque nós precís-amos zelar pela 
tradição que a ABI representa, de respeito à 
fuilçãO s'ãcial da fmprensa neste País, a mis
são, mais do que a função, a missão social 
da iffiprensa neste Vaís, a ffiissão pública da 
imprensa neste País, e, Carlos Chagas, pelo 
devotamento a esta missão, merece os nossos 
parabénS. Muito obl-igado a V. Ex" 

O SR. RONAN 1Tr0 - Agradeço a V. 
&- o aparte e devo di.zer que me sinto orgu
lhoso de ser conterrâneo desse extraordinário 
jornalista Carlos Chagas. 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex.- me permite 
um aparte? 

O SR. RONAN TITO- OuÇo com prazer 
o ilustre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
Ronan Tito, me reporto àquele ponto eni que 
V. Ex• faz avaliação dos subsídios dos parla
mentares e que a imprensa informa da ma-

neira mais alardeante e incorreta possível, si
lenciando quanto aos vencimentos de outros 
setores. A melhor oportunidade para se fazer 
uma -aferição a este respeito é quando os par
lamentares terminam o mandato. Eu me lem
bro bem que em 1979, quando houve renova
ção de que quase dois terços da Câmara, mui· 
tos deputados tiveram que permanecer em 
Brasília, nos apartamentos, por seis meses, 
porque não tinham para onde ir. Tinham ven
dido a casa ou a perdido ·em razão de hipoteca 
não resgatada. Às vezes, com mais de 45 anos 
de idade, não conseguiam emprego. Eu me 
lembro que Ulysses Guimarães, a despeito das 
criticas de jornalistas, não podia jogá-los na 
rua, e conseguiu alguns ônibus para que al
gunS depUtados voltassem aos seus estados 
de origem. E_ um deles, a quem não me quero 
referir, chegou à sua cidade na_tal e não tinha_ 
onde ficar. A casa tinha sido vendida, tinha 
sido entregue ao comprador, não conseguira 
alugar outra e ficou com a família no meio 
da rua. Então, a m€lhor maneira de a impre~ 
avaliar isso é verifiCar a vida deles depoís que 
saem daqui, ver como é que estão maltra
tados, sofridos, às vezes sem emprego. Não 
me quero referir àqueles que já vieram com 
meios_ de vida, com outras condições, mas 
àqueles que foram efetivamente polftico.S. t: 
um entardecer às vezes amargo. E -os filhos, 
muitas vezes, choCam-se com a perda daquela 
condição anterior, do pai. São situações as 
mais tocantes. Creio que s·eria um critério afe
rível esse de verificar se realmente a vida é 
saudável e faustosa, levando-se em conside
ração o final, quando eles não se _ _reelegem. 
Então, V. Ex" faz bem em tocar _neste ass_unto, 
nesta manhã 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex' o aparte. 

Estava dizendo, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, do clima de novela em que vivemos. E 
no clima de novela alguns ingredientes são 
se:mpre necessários, embora não seja neces
sária muita criatividade. Não é necessária. Vejo 
que, pelo menos, é preciso haver um artista 
e um bandidõ. QLiãse sempre as novelas têm 
que ter clima de sofrimento, o artista e o ban
dido. 

O clima de sofrimento exfste no BrasiC Vive
mos numa recessão e estamos inseridos num 
mundo que também está emergindo, pouco 
a pouco, de uma recessão. Permanecemos 
numa recessão por várias razões agudizada, 
inclusive pelo desacerto social, porque temos 
verdadeiramente, em que tange aos menores 
salários, os mais baixos dos mais baixos dó 
mundo, e isso recrudesce, de maneira crítica, 
a situação em que vivemos. 

O momento de sofrimento não precisa ser 
criado, ele está ai. A desesperança também 
está aí. 

Os jovens__: eu já disse uma vez desta tribu
na - estão saindo do Brasil; uns,_ para os 
Estados Unidos; outros para a Austrália; aínda 
outros buscando o Canadá e, até alguns, retor
nando, fazendo uma viagem de retomo a PorM 
tugal. Precisávamos até de um Camões pai'-a 
cantar essa nova epopéia. 
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Este Pais, de t?~ntas _rJquezas, tão extraor
dinário, vivendo momentos _de_sofrimentol 

Então, o que é preciso? Cri.ar um artista, 
de preferência bonito, que encanie o mocinho 
preferido de todos. Mas, por amor de Deus, 
isso é clima de novela! Este País_ é muito sério. 
São 140 milhões de pessoas. Precisamos, e 
já não é sem tempo, de entrar em clima de 
eleição para Presidente da República, e levar 
isso a sério! 

Neste momento, faço um apelo não só à 
classe política como à imprensa e a todos 
os_ bra$il_eiros: este_ País tem problemas- muito 
sérios e, por issO mesmo, precisa de gente 
bastante preparada e muito séria para come
çar a equacioná-los; precisa. principalmente, 
de credibilidade do povo. Não p:ode ser numa 
onda azul nem-deve ser numa onda de c_lj_ma 
de noveiÇJ. _ 

Eo: já disse uma vez, desta tribuna, e vou 
voltar a este assunto. 

Algumas leis - diria até as melhores deste 
País - estão sendo desfiguradas. O direito 
de um partido político ir à televisão para expor 
o seu programa, a sua proposta, é uma con
quista extraordinária da democracia. O _di_r_eito 
de -O partido político ir à televisão colocar as 
suas propostas para todo o povo, é uma con
quista da técnica e_ da política. Pegar esse ins
trumento, no entanto, mercadejâ-lo passar a 
usá-lo, a_ desacreditá-lo, confesso que isso _!TI-e 
entristece muito. Este momento de transição 
democrâti_ca é_ um _momento até de pedagoria 
política, em que todos nós devemos ensipar 
e aprender demoç_@_ç_i~.- porque democracia 
não é um estado açabado,_ma~ sempre um 
estado em construção. 

De uma maneira ou de outra, quero lavrar 
o meu protesto aqui, neste momento, desta_ 
tribuna, contra a m_cmeira ~se usar esse tem~ 
po que deveria_ser do& partidos, para apresen
tação das suas propostas, e está sendo usado 
de maneira pouco-séria e pouco honesta. Não 
me importa se foi comprado ou não foi cqm- _ 
prado o programa. O objetivo desse progra
ma, o objetivo, repito, deye ser, e_está no texto 
da lei, é propagar as propostas daquele parti
do. No ~ntanto, está sendo usado por um can
didato só, por três vezes. 

Deixo este questionamento. Não sei 0$ pro
motores, os procuradores têm que agir, de 
oficio, contra esse abuso da !~i, mas eu gosta
ria que a sociedade brasileira meditasse um 
pouco sobre esta questão, principalmente nós, 
os poUticos. 

Muitas vezes, nesse festival de abertl,lra de 
partidos, alguns foram criados com uma libe
ralidadade que chega às raias do abuso, e 
eu via aquilo com tristeza, pessoas sem nenhu· 
ma mensagem, sem nenhuma proposta, par
tido que não poderia ser chamado de, partido. 
Agora o abuso val a raias muito maiores, a 
utilização desse instrumento extraordinário 
para desacreditá~lo, na medida em que vira 
instrumento de propaganda pessoal de ai~ 
guém. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço descul
pas, porque me alonguei um pouco no tema. 
Peço à Mesa_faça constar_qas atas do Senado 

Federal esse extraordiná,rio artigo do não me~ 
no~--e~aordinário_jomalista CarloS Cliãgas-, 
"Arma-se o Quadro S-ucessóriq'•. (f.,'\u_ito bem! 
Palmas.) 

DoCllft1ENTO A OOE -SE REFERE O 
SR~RONAN TITO 

Ca_rlos Chagas 

"ARMA-SE O QUADRO SUCESSÓRIO 

Defini_das as candidaturas no PMDB, do Dr. 
Ulysses à preSidência e de Waldir Pires à vice- _ 

- -presidência, falta muito pouco para o quadro 
sucesório ser fechado, oportunidade em que 
se poderão fazer prospecções mais reais. Esta 

·semana, quem se decide ê Jánio Quadros. 
Apesar de certa inconfiabilidade em suas deci
sões, já que ele costuma negar hoje o que 
afirmou ontem, tudo leva a crer que aceitará 
candidatar-se. 

Aceitará? Não é bem o verbo. Melhor dizer 
apresentar-se-á, fendo em vista que até agora 
nenhum partido o convocou. Não faltarão le-:. 
gendas dispostas a abrigâ-lo.-Entre as 31 aptas 
para disputar a sucessão, pelo menos dez são 
de aluguel. Esperam a melhor oferta. 

Jânio_ gostaria de Jlm partido forte, oU, no 
mínimo, com tadi_ção. Seu prindpal assessor 
pç.lítico, Augusto Marzagão, passou os últimos 
dias no Brasil e fez algumas investidas sobre 
o PFL Jânio sempre foi liberal, desde crianci
nh,i Aureliano Chaves obstou a iilVestida, serri 
fechar totalmente as portas, declarando que 
em 1960 apoiou o ex-prefeito de São Paulo. 
Agora seria _a hora da recíproca, de receber 
o apoio dele, já que ambos, nas pesquisas, 

_ ei(Ulvalem-se. Tem recebido cinco por cento 
das preferências. Se ao menosJãnio estivesse 
lá em cima ... 

Acresce que o PFL só yai decidir sobre selJ . 
candidato dja 21, em prévias nacionais, e Jã
nio precisa entrar em algum partido até o dia 
15, prazo fixado pela lei para os candidatos 
se flliarem. Pé!rece que os olhos do ex-presi
dente estão voltado~ para o PTB, ele também 
é trab_al_h_is_ta_ deSde criancinha e_ p"Ç>ssui boa 
amizade com Gasthone Righi, mentor do parti
do. Poderia inscrever.._se no PTB e disputar 
a indicação com o úriico postulante já decla~ 
rado, o Senador Affonso Camargo, por Sinal 
antijariista de quatro costados. · · 

Mas quem falar em PDC também pode 
acertar, a der:nocrada-crlstã é a id_eologia de 
Jânio desde_ os tempos do colégio primário. 
PNM?..PVfi? PPP? Vale_ tudo, porque, na realida
de, Jânio tem e sempre teve um único partido, 

· oPjQ, · · 

Colocadas as candidaturas dentro de mais 
ãigtimas semanas, terá início o período das 

- campanhas Propriamente ditas. será a hora 
da onça começar a beber água, ou, se quise
rem, em muitos_ casoS, da vaca ir para o brejo. 

Brlzola, Lula;- Collcir de Mello e Ulysses deve
rão estar- rio primeiro pelotão. O ex-governa
dor do Rio de Janeiro vinha liderando as pes
quisas faz meses, e, só agóra, perdeu em al
guns pontos para o atual governador de Ala
goas. Collor de Mello não parece ser aquele 
fogo de palha de que [aJam seus adversários. 
Ma~tém-se na dianteira, encontrou um cami-

nho pela frente e empolga a classe média com -
Suas mensagens moralizantes e puritanas. Faz 
de seu combate aos maraj~s a principal ban
deira de ·luta. e, àpeSa:r de ser chamado q.e 
"samba de uma nota só", fiXOU-se. Menos, 
até, pela excelente perfonnance na televisão 
-do que pelos efeitos do grevismo politico que 
há- algum tempo vem jogando a população 
contra os candidatos de _esquerda, Briz6la e 
Lula. 

O líder sindical, entre périplos pelo extedor 
e_m_anif~taÇõê"s comedidas sobre o j>robleina 
$0C::ial, parece ter batido com a cabeça no teto. 
Não temcons_eguido subir mai_s e até decresce 
nas prévias. O maior adversário do PT, hoje, 
é_aCOT. 

o Dr. UJYsseS ia mai, eSpeciãlmente depois 
da fetaliação a qUe foi submetido por seUs -
próprios companheiros, no PMDB. Deu a volta 
por cima, rompeu o nó górdio e saiu vitorioso 
na convenção, conquistando o apoio de Wal-
dir Pires. Vai começar a étescer. · 

O segundo pelotão vem bem atiás. Aure
liano Chaves, Marco Maciel 0\.l até Sandra Ca
va1canti, que resolveu disputar _as prévias junto 
às bases liberais: um deles será o_ candidato 
do PfL. antes do fim do _mês._ Mário Covas, 
óbvia indic{lçáo dos tucanos, que air1da não 
cOmeçou a voar como deveria, ;;~.pesar de o 
PSDB, além de possuir forte em_basamento 
doutrinário, ser _um partido de futuro. Reúne 
boa parte das melhores figuras do PMDB e 
poss_ui proposta clara e defiÍlida, inclusive U!Jl 
programa de govemo. 

No_ outror~a maior partido do ocident~. o 
PDS, o ãniino. é: fraco, mas EsperidiãO. Amin 
e Paulo Maluf terçarão aun~ no próximo frn 
de semana. O Senador J~rbas Passarinho de
sistiu, no que pode ser uffi_a articulãçãO Para 
se tpr;nar ç9mpanheiro de chapa_ de Jãnio 
Quadros, se Jânio vier. - -- -

Há ot,rtros candidatos colocad~ Ouilheirne 
Aflf, pelo PL Roberto_ Freire, pelo PCB. O Ge
neral Andrada Serpa, pelo PMN. Pode ser que 
o Marronzinho apareça por aí, bem como al
gum candidato dos discos_ \'Qadores, outro dos 
espíritos da noresta e, quem sabe, aJgum do 
humorismo declarado e ass_lLmldo. __ 

A pergunta que se féU: é se, depois de 29 
anos de jejum eleitoral, as, eleições presiden
ciais difetaS Seivirão para minorar as agruras 
gerais, fazer baÍXar os Juros, estancar a espiral 
inflacionária e repor o País no rumo do desen
volvimento. Quem quiser que responda." 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-
RéS. . 

- Nabor Júnior- Carlos De 'Carli- Aureo 
Mello - Ronaldo Aragão - Almir Gabriel -
Jarbas Passarinho- João Caste}ç) - Alexan
dre Costa -ChagaS Rodrigues.....:. Od Sab6ia 
de Carvalho - Mauro Benevides - Carlos 
Alberto - Hu_mberto Lucena - -Raimundo 
üra - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor 
-João Lyra- Lo)Jrivai_Baptista- Luiz Vaãnâ 
- Jutahy MagaJhães - Ruy_ Bilcelar - Ger~ 
son Cama ta -João Calmon -:-_Itamar Franco 
-Alfredo Cã:mpos- Mauricio Corrêa- Mei
ra Filho - Mendes Canale - Wilson Martins 
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-Leite Chaves -Affonso Cafnargo.....:.... Dirceu 
CarneirO- Nelson Wedekin 

(Durante o diScurso do Sr. 'Ronaii"Tito;-
o Sr. Antonio Luiz J1a)ia, deixa a cadeíra 
da Presidência que é oCUpada pelO- Sr. 
Pompeu de So_us_a.) ____ _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência reC_e_b_e_u_a_nlehsagem n" 99,_ 
de 1989 (n~ 202/89, na origem), de 12 -_do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. '52;- íridsõ vn;
da Constituição, solicita ãUtorização para QUe 
o Governo do ESfadO do Amazonas possa 
contratar operação de Crédtíõ no valor'_-c_árres
pondente, em cruzados novos, a 1.380.000,02 
(um milhão,_ trezentos e oitenta míf, zero dUas) 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Nos termos da Resolução n" 18, de 1989, 
o expediente será despachado à Comissão de 
Assuntos Econômfeos. - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa projetas que serão lidos pe-Jo 
Se ]9 Secretário. 

São lidoS os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•117, de 1989 

Pune a discriminação atentatória ao"S 
direitos_e- liberdades fundamentais, regu
lando o item XLI do art. 5c da Constituição. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Quando não especifiCamente Cciti

figuradas as penalidades por infras:~() aos di
versos itens do art. 5o da ConstitUiçãO; os ãtos 
atentatórlos aos direitos e liberdades funda
mentais serão punidos com pena privativa da 
Uberdade. 

Art. 2~ A regulamentação do artigo· ante
rior se fará em ato batxadc) pehPoder ExecU
tivo, dentro de 120 (cento ·e vfrité) dias, a J:iãrür 
da publicação, sob pena de responsabmdade, 

Parágrafo único.- -o ExecUtJv6 Ouvirá, pa-ra 
a elaboração do_decreto regulamentar previsto 
neste artigo, simultaneamente, o Supremo Tri
bunal F ederal_e a Ordem dos Advogados do 
Brasil, com o prazo Sirilultâneo de_90 (noven
ta) dias para a elaboração de suas sugestões. 

Art. 3° Está lei_entr.i em Vif.JOf- iia aatã :aa--
sua publícaÇão. --- --

Art. 4o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Constituição em vigor, caracterizada pelo 
seu liberalismo político e progressiSmo econó
mico, deu especial destaque à defesa dos di
reitos e ltberdades fundamentais da pe"ssoa 
humana, dedicando ao problema dezenas de 
itens dos artigos 5' e 6A na sua maiorla" aufO-ã-
plícáveis. -

Dentre os que carecem de regulamentação-, 
está o item XLI dó art. 5°, Coriferirido ao legis
lador um horizonte vastíssimo a dominar, am
pliadas as conqúlstas institucionais. 

Isso nos leva a conferlr ao- Executivo, ao 
Judiciário e à Ordem dos Advogados do Brasil 
autoridade para uma sinergia de esforços, que 
tome mais perfeitas as normas fegulamen-

tares, pri~dpalmente com a definição das pe
nas· e suas dosimetria, para maior elkácia das 
normas· regulamentadas. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1989. -
Sen~dor Antônio Luiz ,4-laya. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

- --GONSTrTUIÇÃO DA REPÚBLICA 
fEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO I 
Dos DireitOs e Deveres 

--Individuais e Coletivos 

invesfigãção criminal ou instrução processual 
penal; 

xm- é livre o exercício de qualquer traba
lho, oficio ou profissão, atendidas as qualifi
cações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV- é assegurado a todos o acesso à in
formação e resguardado o sigilo -d~ fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 
--XV- é livre a locomoção no território na~ 
clonai em tempo de paz, poderi.dõ -qualquer 
pP.ssoa, noS! termos da lei, nele entrar, perma-
necer ou dele sair com seus bens;_ 

XV(- todos podem reunir-se pacificamen~ 
te, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmÓlocal, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autorjdade competente; 

Art. 5"- Todossàoiguaisperantealei,sem XVO-é plena a liberdade de associação 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se para fins lícitos, vedada a de caráter parami-
-aos brasilelros e aos estl ;:,mgeiros residentes litar; 
no Pa-is a iúvlolabilidade-d6 direito à vida, à XVIII-acdaçãodeassociaçõese,naforma 
liberdade~ à_ -igualdade:- à seg:urãnça e à pro- da lei, a de cooperativas independem de auto~ 

- priedade, nos termos seguintes: rização, sendo vedada a interferência estatal 
1- horTiens-e mulheres são iguais em direi- em seu funcionamento; 

tos e obrigáçOes, nos- termos desta Con.S.ti- XIX- ãs associações s6 poderão-Ser com-
tuiç_áo: _ - pulsoriamente dissolvidas ou ter suas ativida-
n- ninguém será obrigado a fazer Otl dei- de"s susPensas por decisão judicial, exigindo-

xar de fazer alguma coisa senão em virtude se, no primeiro casO, o trânsito em julgado; 
-a e lei; XX- ninguém poderá ser compelido a é'is-

_lll-uinguém será submetido a tortura nem saciar-se ou a permanecer associado; 
a J:ratamento desumano ou degradante; XXI- as entidades assodativas, quando ex-
- _IV_:_- é livre a manifestação do pensamento, pressamente autorizadas, têm legitimidade 
sendo vedado __ o anonimato; para representar seus filiados judicial ou extra-

V:- é_~~urado 0 direito doe resposta, pro- judicialmente; 
porcional ao agravo, além da indenizaç~o por XXII- é garantido o direito de propriedade; 
dano material, moral ou à imagem; XXIIJ- a propriedade atenderá a sua fun-

Vl- é inviolável a liberdade de consciência ção social; 
e de crença, sendo assegurado 0 livre exercício XXIV- a lei estabelecerá o procedimento 
dos ç~~9s re!_!gioSO§_~ __ garantidt3. na forma para desapropriação por necessidade ou utili-
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas dade pública, ou-por-iiiteresseSoCíal, mediante 
liturgias; justa e préVí::i"índeflização em dinheiro, ressai-

Vil- é assegurada, nos termos da_Jei. a vades os casos previstos nesta Consfituição; 
prestação de assistência religiosa nas entida- - XJlY ~n-o ·caso de iminente perigo público, 
_des civis e_ militares de iflternação coletiva; a autoridade competente poderá usar de pro-

Vil!- áinguétTI- será privado de direitos por priedade partiCular. asSegurada ao proprietá-
n}õhvo de cre!lÇa reH9iosa ou de convicção_ rio indenização ulterior, se houver dano; 
ffiósófiCa oU· pólítka~ S<ilVo se as invocar par à XXVI- a peqUéi1a Çlri::ipneaaae rural, assim 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta definida em lei, desde que tr"ãóalhada pela fa-
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, milia, não serão objeto de penhora para paga-
ftxada em lei; -· · · menta de débitos decorrentes de sua ati\ridade 

produtiva, dispondo a lei sobre _os meios de 
rx- é livreª- expressão da atividade intelec- financiar o seu desenvolvimento; 

tua], artística. detitífica -e de cõrriunicação, in- XXVII- aos autores pertence o direito ex-
dependentemente de censura ou licença; clusivo de utilização, publicação ou reprodu-
--x~-Sã-õ íl'iVíólâVeí.Çã-íflfiinidade, a vida pri- ção de suas obras, transmissíveis ao-s·herdei-

vada, a honra e ·a imaQem das pessoas, asse- ros pelo tempo que a lei fixar; 
gurado o direito à indenização pelo dano ma- -- xxvm -são assegurados, nos termos da 
terial oU moral âecorrente de Sua violação: lei: 

XI- a casa é asilo inviolável do indivíduo, a) a proteção às participações individuais 
nih9'uérri nela Podendo penetrar sem consen- em obras coletivas e à reprodução da imagem 
tiffientci do rilQrador, salvo em CaSo de fia- e VOZ humanas, inclusive nas atividades des· 
grante _delito ou desastre. ou para prestar so- portivas; 
corro, ou, du'rante o dia. por- determinação b) o direito de fiscalíi:ação do aproveita-
judicial; mento económico das obras que criarem ou 

XII --é inviOJáver o sigilo da correspondên- de que participarem aoS criadores, _aos intér-
cia e das_c.omunicações telegrâfkas, de dados pretes e às respectiva& representações slndi-
e das comunicações telefônicas, salvo, no ú!ti- cais e associativas; 
mo- caso, por ordem judicial, nas hipóteses XXIX- a lei assegurará aos autores de in-
e na forma que a lei estabelecer para fins de ventos industriais privilégio temporário para 
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sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos no
mes de empresas e a outros signos distintivo~ •. 
tendo em vista o interesse social e o desenvol
vimento tecnológico e _econômjçp do País; 

XXX- é garantido o_direito de herança; 
XXXI- a sucessão de bens de estr.aDgeiros 

situados no País será regulada pela lei brasi
leira em beneficio do cônjuge ou dos fllhos 
brasileirOs. sempre que não lhes seja mais fa-
vorável a lei pessoal do de cujus; -

XXXII- o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do con_s_urnidor; 

XXXIII- todos têm direito a receber dos ór
gãos públicos informações de seu interesse -
particular, ou de interesse co\etivo ou geral, 
que serã.o prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so
ciedade e do Estado; 

XXXIV- são a todos assegurados, indek 
pendentemente do pagamento de taxas; 

a) o direito de petfção aos poderes públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclareci
mento de situaçõe_s de interesse pessoãl; 

>0\.XI/-a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesij.o ou ameaça a direito; 

XXXVI- a lei não prejudicará o direito ad
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

XXXVI[- não haverá juízo_ ou- tribunal de 
exceção; _ 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do jú
ri, com a organização que lhe der a lei_, .assegu
rados: 

a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das vo_tações; 
c) a soberania d_o_s veredictos; 
d) a competência para o julgamen~o dos 

crimes dolosos contra a vida; 
XXXlX- não há crime sem lei anterior que 

o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal; 

XL- a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu; 

XLI- a lei punirá qualquer discrimina_ção 
atentatória dos dire_itOs e libe_rdades funda_
mentais; 

XLII- a prática do raciSmo ·constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos d.a lei; 

XLIU- a lei considerará crimes inafiançá
veis e insuscetíveis de graça ou qnistia a prática 
da tortura, o tráfico i][ cito de -entorpecentes 
e drogas afin~. o terrorismo e :os -definidos 
como crimes hediondos, por eles responden
do os mandantes, os _executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem; 

XLIV- constitui qime inafiançável e im
prescritível a açªº de: _grupos armados, civis 
ou mili~res, contra a ordem c_qnstit1,.1cional e 
o Estado Democrático; 

X!. V- nenhuma_ pena passará da pessoa 
do condenado, podendo a_obrigação de repa
rar o dano e a decretação do perdimento de 
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e. contra el~s exeçutadas, até o li
mite do valor do patrimônio transferido; 

XL VI- a lei regulará a individualização da 
pena e adotará entre outras, as seguintes: 

a) privação Ou restriÇão da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) __ _suspensão ou interdição c)e direitos; 
XL,_YJI ~não. haverá penas: 
_a) de morte, salvO em casõ de guerra decla

rada, nos te_rmos do arl 84, XIX; 
- -b.J_ de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 

. e) __ cruéis; 
XL Vlll---:- a pena será_ cumprida em estabele· 

cimentos distintos, de acordo com a na._tureza 
do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLIX- é.as.segurado aos presos o respeito 
à fntegridade _física e moral; 

L- às presidiárias serão asseguradas con
diç_ões para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de amamen
tação; 

LI- nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso de crime co
mum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico i(ícitQ 
de entorpecentes e drogas afins, na forma da 
lei; 

UI- não será concedida extradiçào -de es
trangeiro por crime político ou de opinião; 

Ull- ninguém será processado nem sen
tenciado l;ienão pela autoridade competente; 

UV- ninguém será_ privado da liberdade 
- .ou de seus bens sem o devido processo legal; 

LV-:- aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
aSsegurados o coOtradilório e ampla defesa, 
com os meios e re:cursos a elª inerentes; -

L VI-são inadffiissiveis, no Proc-esSo, as 
provas obtidas por meios ilkitos; 

L VIl- nlngUém _gerá considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

L Vlll- o civilmente identificado não será 
submetido à identificação criminal, salvo na_s 
hipótises previstas em lei; 

_LIX-:--será_ admitidii ação privada nos cri
mes de ação pública, se esta não for intentada 
no_ prazo legal_; 
LX~a lei" poderá restirlgir a publicidade 

dos atos processuais quando a defesa da inti
midade ou o interesse social o_~gireçn; .. . 

_LXI- ninguém será preso s"enão em fla
grante_ deli_to Qtl por ordem escrita e funda
mentada de autoridade Juridiciária competen
-te,= salvÓ nos casos de t.ratJsgressão militar o~ 
crime propriamente militar, definidos em lei; 

LXII- a prisão de qualquer pessoa e o local 
-onde -Se encontre_serão comunicados imedia
tamente ao juiz coinpetente e- à famma do 
preso ou à pessoa pOr ele indicada; 

LXIII- o preso se-rá informado- de seus di
reitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da familia 
e de advogado; 

LXIV- o preso tem direito à identificação 
dos reSponsáveis por sua prisão ou Por seu 
inter.i'ogatório põltcié!l; 

LXV- a prisão ilegal será imediatamente. 
relaxada pela autoridade judíciáriã; 

LXVI-ninguém será -levado à prisão ou· 
nela mantido, quando a lei admiti( a liberdade 
provisória, com ou sem fiança; 

LXVII- não haverá prisão civl1 pOr dívida. 
salvo a do_ responsável_ pelo inadimplemento 
voluntário e ·inescusáVel d~ obrigação alimen· 
tícLa e a do depositário infiel; 

LXVlll- conceder-se-à habeas_ corpus 
-sempre que alguém sofrer ou se achar amea
çado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade _de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder; 

LXIX- conceder-se-á maQc)ado de segu
rança para proteger direitO líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abu
so de poder for autorldade pública ou agente 
de pessoa Jurídica no exe_rdclo de atribuições _ 
do poder público; - - -

LXX- o mandado de segurança coletivo_ 
pode ser impetrado por: 

a} ·partido político com representação no 
Congres_so Nacional; _ _ --_ -

q) organização sindical, entidade de classe 
ou associação legalmente .cons~ituida e erri 
fundonaniento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus rnembros ou 
associados; 

LXXI- conceder-seká mandado de injun
çã6serripre" que a falta de norma regulamen
-t<idora torne inviável _o exercício dos direitos 
e liberdades constitudo~ais e das preiTo_ga
tivas iiterentes à n-acionalidade, à soberania 
e à cidadania; 

LXXII- conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de ir1for

maç:ões relativas à pessoa de impetrante -Cons
tantes.de registras ou bancos de: dados de 
entidades governamentais ou d~ caráter -pu~ 
blico; 

b) para a retificaç:ão de dados, quando não 
se prefira fazé-lo por processo sigiliso, judicial 
ou administrativo: 

LXXIU - qualquer cidadão ê parte legítima 
para preparação popular que vise a anular 
ato lesivo-ao patrimônio público ou endidade 
de que o Estado participe, à moralidade admi
nistrativa, ao meio ambiente e ao património 
histórico e cultural, ficando o autor, saJvo_com
provada má fé, isento de custas judiciais e 
do ânus da s_yçumbénç_ia; 

· LXXIV- o Estado prestará assistência jurí
dica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos; -· 

LXXV- o Estado indenizará o condenado 
por erro judiciário, assím como o clue ficar 
preso além do tempo fiXado na sentença; 

LXXVI- são gratuitos para os re_conbeo-
- dcimente pobres, na forma da lei: 

a) o registro civil de nasdm-eilio; 
b) a certidão de óbito; 
LXXVII-:-_ são gratuitas as ações de habeas 

corpus e habeas data,_ e, nã fõrffi~ da lei, os 
atas necessários ao exefckio da cídadania. 

§ 19 As normas definidOras- dOs direitos 
e -gãrantiáS. fun:aãmentaTs· têm -ãplícação ime~ 
di ata. 
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§ 2" Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros_ decor
rentes do regime e dos princípios por ela ado
tados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte. 

CAPÍTULO H 
Dos Direitos Sociais 

Art. 6< São direitos sociais a educãção, a 
saúde, o trabaJho, o lazer, a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. " 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 118, de 1989 

Autoriza a compensação de créditos e 
débitos contrafdos com a administração 
federal. 

O Congresso Ncicional decreta: 
Art. 1 c As pessoas jurídicas de direito pri

vado contratadas pelos órgãos ou entidades 
da administração federal direta ou índlreta, so
ciedades de economia mista, fliildações e or
ganismos controlados, ainda que indireta
mente, pelo Governo Federal, para execução 
de obras e serviços, com créditos juntos a 
estes órgãos ou entidades, decorrentes de fa
turas reconhecidas ou correção-·monetária in
ddente sobre o pagamento de faturas após 
a data do respectivo vencimento contratual, 
poderão quitar seus débitos junto à União Fe
deral e Previdência Social na forma prevista 
nesta lei. 

Art. 2? Os órgà.Os ou entidades referidos 
no artigo anterior deverão, dentro de 10 (dez) 
dias contados da publicação desta Lei, calcu
lar a correção monetária, pela variação do va
lor nominal das Obrigações do Tesouro Na
cional, incidente no período compreendido 
entre a data de vencimento contratual dos cré
ditos das empresas referidas no artigo primei
ro e a data do seu efetivo pagamento, sempre 
que esses créditos tenham sido pagos pelo 
seu valor original, atua1izando este valor, pela 
mesma forma, até a data de publicação da 
presente lei. 

§ 19 No período posterior a 15 de janeiro 
de 1989 a correção será calculada pelo mes
mo critério que fór adotado para a atualização 
dos débitos fiscais para com o Govenio Fe
deral. 

§ ~ No prazo de 1 O (dez) dias úteis confa
dos da data da protocolização do requerimen
to da pessoa jurídica interesSada, o órgão ou 
entidade pública emitirá documento compro
batório do crédito, em que será discriminado 
o respectivo valor, período de sua constituição, 
o contrato a que se refere e a identificação 
da entidade devedora, constando_sua natureza 
jurídica e sua vinculação ao Governo Federal, 
podendo os documentos ter seu valor subdivi
dido. a requerimento do interessado. 

--'"" 

§ 3o Na fÜci:tção _do termo iniciaf da conta
gem -dO prazo, será _ob_servada a prescrição 
qüinqüenal, na forma do estabelecido no inci
so VI do § 1 O do artigo 178, do Código Civil 
e do Decreto n" 20.910 de 6 de janeiro de 
1932__e legislação posterior de regência. 

Art. 3o Para quitação de seus débitos, as 
empresas deverão apresentar ao-órgãO arreca
dador competente os documentos compro
batôrios de seus créditos, a que se refere o 
artigo anterior, juntamente com confissão de 
dívida, contendo o valor do principal de seus 
débitos, discriminados rriêá a inês. 

Parágrafo único. Os créditos e débitos de
monStrados serão confrontados mês a mê_s, 
·por SeUS valoreS -acumulados, de tal forma 
que, em cada mês, incidirão multa e juros 
moratórias somente sobre parcela do débito 
que exceder o total dos créditos da empresa. 

- -Art 4o Quitada a dívida vencida, os. crédi
tos rerna_nescentes da empresa poderão ser 
_usados por esta para quitação dos tributos 
e contribuições previdenciárias vincendas. 

Parágrafo único. Neste c_aso, tais créditos 
serão corrigidos conforme o critério do § 1" 
do art. zo .desta lei. 

Arl 5~ -Quando a dívida vencida referir-se 
a contribuições previdenciárias, o lAPAS, de 
posse "dos documentos comprobatórios de 
crédito,_ r_ecebidos das pessoas jurídicas de di
reito_ privado, em pagamento de débitos, os 
remeterá à Secretaria de Planejamento_da Pre
sidência da República. 

§ 1 o O Ministro_ Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, 
com base nos montantes apurados na forma 

-deste artigo, autorizará a entrega ao lAPAS, 
pelo MiriiStéfiO dã Faz"erida, de Títulos do Te
souro Nacional, já emitidos em conformidade 
c_om autorizações legais anteriores, em poder 
do Banco Central. 

§ 2o o· TAPAS, com -base nOs dispêndios 
mensais de caixa, decorrentes do orçamento 
aprovado, solicitará do Banco Central a colo
cação; no mercado, dos titulas que tiver rece
bido em decorrência do disposto nesta lei. 

§ 3" O valor correspondente aos títulos 
de que trata esta lei, tem por objetivo exclusivo 
possibilitar a execução do orçamento apro
vado, não podendo, em _nenhuma hipótese, 
ser conceituado como aperte adiciOnal de re
cursos que viabilize dispêndios si.Jper"iõi'es ao 
limite-aprovcido. 

Art. 6~ -Admltir:se-á a c:Oinpensação, nos 
termos desta lei, inclusive para débitos parce
lados, notificados ou em processo de execu
ção judicial. 

Art. 7_~ O Ministro Chefe da Secretaria de 
Planejamenio da Presidência da República, o 
Ministro_da Fazenda e o Ministro da Previdên
Cia e Assistência Social poderão expedir as 
instruções necessárias à execução das dispo
sições desta Lei, indusíve_quanto ao montante 
anual das compensações nele autorizadas. 

Justificação 

1. Ternos a honra de submeter à elevada 
apreciação do Congresso Nacional o anexo 

projeto de lei que altera a legisl~ç:ão tributária, 
previdenciária, dispõe sobre a compensação 
de débitos tributários e previdenciários das 
empresas privadas com créditos destas em
presas contra o Governo federal e, finalmente, 
propicia ao Ministério da Previdência e Assis~ 
tência Sodal acrésCimo de recursos neces
sãrioS à execução do seu orçamento. 

2. O Governo da Nova República, desde 
sua posse, vem promoverido a reViSão dos 
planos de investimentos federais, visando a 
a-dequá-los à realidade nacional e às possibi
lidade orçamentárias da União. 

Paralelamente, vem procurando, pers-isten
temente, regularizar os débitos do setor públi
·co---para-comas empresas prestadoras de ser
viço e construtoras de obras públicas, buscan
do manter a pontualidade de pagamentos, por 
parte dos órgãos estatais. 

A preservação- desse importante setor da 
economia privada se impõe em face da sua 
alta capacidade de absorção de mão-de-obra 
não especializada, que se encontra na linha 
de prioridades sociais do Governo Federal. 

3. Cabe observar que, como na execução 
de titulas de dívida líquida e certa, inclusive 
dos órgãos públicos federais, a correção é cal
culada ª partir do respectivo vencimento, con
forme estabelece o parágrafo primeiro do arti
go primeiro da Lei n~ 6.899, de 8 de abfil de 
1981, cumpre ao Governo Federal colocar os 
órgãos e entidades da administração federal 
direta e indíre1a a salvo dessas cobranças judi
ciais, que sobremodo perturbam a adminis
tração e impossibilitam o exato dimensiona
mento da dívida pública federal. 

4. Por outro lado, a compensação de cré
ditos tributários coni créditos líquidos e certos, 
vencidos e vinvendos, do sujeito passivo con
tr·.J a Fazenda Pública, mediante lei especial. 
é expressamente prevista no artigo. 170 do 
Código Tributário Nacional, com força e vigor 
de lei complementar à Constituição. 

5. Nesse sentido, o Governo Federal hou
ve pOr bem baixar o Decreto-Lei n" 2.323, de 
16 de fevereiro de 1987. que possibilitou a 
compensação de débitos tributários com cré
ditos líquidos e certos, dos contribuintes, con
tra a Fazenda Nacional. 

6. Ademais, é dever da administração pú
blica implementar o princípio da manutenção 
do primífivo·equilíbrio económico-financeiro 
dos contratos administrativos, acolhido pelo 
Decreto-Lei n~ 2.300, de 21 de noveinbro de 
1986, que regula as licitações e_ contratos da 
administração federal, no que concerne o ina
dimplemento da administração no pagamen
to de suas obrigações. 

7. -Realmente, na generalidade dos çasos, 
é a impontualidade dos órgãos públicos comi
tentes de _obra.s e serviços a causa direta dos 
atrasos de pagamento de tributo_s e contri
buições previdendárias devidos pelas empreR 
sas contratantes. 

8. Essa situação, além de desmoralizante _ 
para o poder público, gerando pleitos os mais 
variados e multiformes, possisibilitã a ocoíR 
rênda de soluções oblíquas ou indiretas, de 
critério pessoal, que devem _ser evitada por 
todos os meios. 
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9. Com o Plano de Estabilização Econô
mica consistente das Medidas Provisórias bai
xadas pelo Poder ExecutiVo_ em jimeirO- p.p., 
a situação dos credores da aàministraçã_o fe
deral tende a agravar-se rápida e substancial
mente, pois seus créditos passaram a perder 
a correção monetária a partir daquela data, 
enquanto seus débitos junto aQ sistema finan-_ 
ceiro, originados dã própi'iá1nãdlmplência do 
poder público, são constcmternente acresCi-_ 
dos por taxas de juros que o mesmo plano 
determina sejam mantidas muito alta$, por 
motivo de sua estrutura global. 

É bem de ver que essa situação, enquanto 
de responsabilidade do Governo Federal, pre
cisa ser corrigida, por um princípio de elemen-
tar justiça. . _ ___ _ 

1 O. Por outro lado, a medida é justa _e eco
nomicamente viâvel. Justa porque são conhe
cidos os entraves e prejuízos decorrentes. das 
execuções contra os órgãos públicos, que se 
encontram a salvo da penhora de seus b_ens 
por mandamento constitucional. 

11. Economicamente viável porque res_ol
ve problemas prementes das empresas e atri
bui recursos à Previdência Social, aumentan
do_ também a receita tributâria da União, de 
modo não tnflacionârio. 

12. A medida é também conveniente ao 
Governo, porque os_ títulos públicos utilizados 
em consequênda dela, depois de servirem pa
ra quitação de débitos de sua responsabm
dade, retornam de imediato ao Tesouro, como 
instrumento de liquidação de créditos da ad-
ministração pública. _ 

Pelos motivos acima e:XÇ.óstos, julgainoS 
que o Congresso Nacional aprovarâ a medida. 

Brasüia, 19 de maio de 1989.- Senador 
Jarbas Passarinho. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno únié:o, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 11, de 1988 {n~ 
154/86, na Cãrn._ãfa dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção lnterame
ricana para Prevenir e Punir }:t IQ_rtu[~~ 
concluída em Cartagena das ln dias, Co-. 
lômbla, em 9 de dezembro de 1985, por 
ocasião da Décima· QU!ntã-Assembléia 
Geral da Organização dos Estados Ameri
canos - OEA, ·e assiriéi.d_a pelo Brasil em 
24 de janeiro de 1986, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" ri, de 
1989, da CoffiísSão _ 
- de Relações Exteriores e [)efeSii Nã
ciona/. 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESrDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nObre Senador Jar~ 
bas Passarinlio, para discutir. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Para discutir.) -Sr. F'residente e Srs. se~ 
nadares, chega ao Senado Federal este pro
jeto de dec~e~ legislativo, que me parece da 
maior importância, porque se trata de uma 
Convenção Interamericana para Previnir e Pu

-·ntr a Tortura, matéria difícil de ser tratada 
quando não se considera a tortura como uma 
espécie de interface do terrorismo. 

·Aqui na Casa, tivemos a oportunidade de 
ver um projeto do nobre Senador Jamil Had
dad ser retificado eu não -diria, maS ser emen

- ·dado de algum modo uma emenda aditiva 
-"-.-pelo nobre_ Senador Edison Lob-ão, e com 
isso nós nõs- demos por satisfeitos e aprova-:. 
mos o projeto de lei, que coloca sempre a 
tortura e o terrorismo face a face. 

-A mim me parece exatamente, que são duas 
faces de uma mesma moeda. 

Ainda há poacos meses, dei uma entrevista 
a uma revista nadona1; foram onze horas de 
gravação, e o jornalista muito hâbil, sabendo 
perguntar muito bem, quando tratou dessa 
matéria, eu comecei por uma ptemissa dizen
do: ''Eu não· acétto i;iuak~uer" tipo de tortura". 
Foi a premissa que eu levantei. 

Erif~seguJda, conversando cõ:rri ele-sobre 
o assunto, respondendo às perguntas, falei 
também a respeito do que nós chamamos 
de "guerra suja", porque a guerra convendo
na1 tem regras: sáo as chamadas regras da 

-·convenção de Genebra. Etfrhesmo fui instruí
do ni~sõ quando entrei -para a vida militar. 
O prisioneiro tinha o dever exclusivo de dizer 
õ _seu nóme, a- SUa túlídade e o seu posto; 
fiada inais poderia dizer. Também não poderia 
mentir. Se ele, perguntanâo sobre aJguma coi· 
sa, resolvesse, desinformar, ou seja, mentir ao 
interrogador, ele automaticamente perderia 
aquelas imunidades da Convenção de GeneM 
bra. 

Então, isto foi o que nóS apreri.demos na 
nOssa vida militar. -Mas sabemos que isto não 
é verdade quando se trata de uma luta numa 
guerra. 

Hâ um livro, um dos pequenos livros que 
todos nós gostaríamos de escrever na vida, 
tão bem escrito que é, de Pierre-Henri Simon, 
que fala sobre o problema de um oficial -
não sei se teria algufna coisa de autobiográ
fico. Ele cita um oficial que na Primeira Guerra 
Mundial, treinado neste sistema de respeito 
ao prisiónei~, é feito priSiOneirO pelo eXército 
alem-ão- --=- ele lutaVa- riO eXérCito fraricês -, 
coilsegue fugir da prisão, volta à sua unidade 
inilitafde origem, combate, e, no fim, a Alema
nha é vencida. Ele não foi em nenhum mo

-menta_ objeto de qualquer tipo de violê~cia 
--fíSica. - -

Vem a Segunda Guerra Mundial; ele volta 
~ s-er combatente, e -é preso oytra v~z: t; aí, 
-quando ele é preso a Gestapo o submete _a 
processo violento de.tortura. Ele cons_eg1,1e fu· 
girde novo e vem _lutar nas forças francesas 
çlq_interior. E, nessas ,forças. france~a~ do inte~ 
rior, chega a coronel-comandante de Re9i-

menta, e verifica, depois de algum tempo de 
-~u_a_ atuação, que os franceses da Resistêrlcia 
prendiam alemães que estavam ocupando o 
território da França e os submetiam à.toriura 
também. Ele fica em contraste violento. NãO 
sabe mais o que fazer: condenado à tortura_ 
da Gestapo ou, então, condenado a testemu
nhar a tortura pelos seus próprios compatrio
tas. 

E a coisa vai mais longe. É um livro delicio
so, porque ele escreve, em seguida termina 
a Segunda Guerrã Mundial e ele vai servir na 
Indochina- o exército_ francês era um exér
cito colonial -, foi servir na Indochina e vem 
a história daluta pelo VÍetnã, chamava-se Indo
china naquela época. O Vietnã depois do Norte 
e do Sul, o Laos e o Camboja. Então, ele 
participa do exército francês e tem c_omo amd
liar um sub-tenente, de_ extrema lealdade a 
e1e,_ que era um nascido na Argélia. E ele se 
incomoda com o que estava acontecend_o_ na 
Indochina, com a atitude_que o exército fran
cês estava tendo e pede transferência para 
a Argélia. E na Argélia, no final, ele vai encon
trar o sistema da violência praticada, ínstitudo
iializada, pelo exército francês, especialmente 
pelos pára-quedistas franceses, na tortura pra
ticada contra os argelinos, que lutavam pela 
independência do seu país. 

A ~egunda Secção dei Regiment;; de Pára
Quedistas tinha até como dotação orçanien
tária, dotação orçamentária rigorosamente 
institucionalizada, o magneto para dar choque 
no·árabe, que era o responsável pela luta con
trária ao exército francês. E aí começa uma 
especulação muito interessante a esse respei
to. Ele diz: ·:sou incapaz de prãticar _essa vio
lência. Não gostaria, de modo nefihUm, Que 
Deus me colocasse numa situação de ter que 
praticar a torttira para obter urna informação. 
Mas,_ também, e_u me _pergunto: se um argelino 
que está lutando na força de libertação, com 
a_ possibilidade de fazer explosão com p_lástico, 
coloca o plástico no ciriema e vai matar 200~ 
400 Pessoas-ali, se eu devo ou não ter o direito 
de obter dele a informação de onde se encon- -
tr~ esse plástico, antes que_ haja_ a explosão ·•, 
Então, começa a grande luta interna deste 
homem, que acaba no livro pedindo passa
gem para a reserva e abandonando o exército 
francês de vez. Ele, também, não podia admitir 
que as pessoas fossem mortas impunemente, 
porque um homem deveria, naqUela ocasião, 
ao ser preso, ser tratado com todas as corte
sias_ necessárias ao tratamento civilizado, e, 
ao mesmo tempo, manter-se na posição de 
um te_i'r_orista que pode fazer explodir um cine
ma, um supermercado. 

Oriana Fallaci, por exemplo, ci~ nO s~u li
vro, o qual comprei na sua primeira edição, 
era "entrevistas com a história", e apenas um, 
um latino-americano, foi por ela entrevistado, 
que foi Dom Héld~r Câmara. Ela faz, inclusive, 
o que-chúnamos um nariz de c-erci muito favo
râVel~a DOm_ Hélder Câmara, e"_ pergunta-lhe 
erh _determinado momento, o que ele era, e 
e:Je se âiz socialista. Ela pede que ele defina 
-~se s_o_cialismo. Dom Hélder, então, disse que 
Socialismo, para ele-; eri:l jUstiçá 
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Eu, então. me encontrei socie!lísta, sem sa
ber que o era, porque também desejo ajustiça. 
Depois Dom Hélder é obrigado _a contradizer 
Orfana: Falia c!, a dizer qual erã a materialização
no mundo do socialismo que ele defendia. 
Ele não defendia o socialismo SOviético; nãO 
defendia o socialismo chinês; silencia sobre 
Cuba, e sai-se com essa declaração que o 
socialismo qUe ele admirava era o da Tanzâ
nia, a Tanzânia como sabemos é uma socie
dade pluritnbal e, evidentemente, não me pa
receu que fosse um belo exemplo para oBra
sil, Mas, justamente nesta parte da tortura, ela 
ouve quem? Gecirges Hilbash, o homem que 
está aí ligado, inclusive, divergindo de Yasser 
Arafat, na Palestina, na OLP e esse homem 
era um médico pediatra. E eJa lhe perguntou: 
"O Senhor era uln médiCO- pediatra? Salvava 
vidas? A sua destinação era essa, o seu destino 
também era esse? Por que, então, agora o 
Senhor acha que se pode justificar um terro
rismo, praticando a seu comando, eliminando 
o oxigênio de hospital em uma Ull, fazendo 
explodir bombas nos supermecados de Lon
dres, fazendo explodir um avião no ar, onde 
morrem inúmeros inocentes?" E ele disse: "Is
so é a guerrilha". A resposta que ele conseguiu 
dar foi esta: "Isto é a guerrilha." E a guerrilha 
não tem perdão. 

Então, o homem que se destinou a salvar 
vidas se traduz depois em um terrotista, que 
pretende justificar para Driana Fallaci a sua 
conduta, dizendo que era preciso chamar a 
atenção do mundo sobre o problema dos pa
lestinos. 

O Sr. Leopoldo Peres - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, de direita ou de esquerda, 
não há ativfdade política mais ignóbil do que 
o terrorismo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra
deço a V. Ex-, porque estou ____. como disse 
-em uma posição, -parece-me, de contlitar 
e condenar ambos os casos. 

Ajnda há pouco o nosso eminente Líder 
Ronan Tito falava que somos uma população 
de analfabetos. Uma das minhas imensas frus
trações de ministro da Educação foi ver des
viado o Mobral de suas finalidades, e temos 
realmente analfabetos, mas temos o pior anal
fabeto, que é aquele que sabe ler, lê e inter
preta de maneira diferente daquilo que foi eg.. 
crito, mas não baseado exatamente naquela 
passagem do livro magnífico que é o "Diário 
de um Pároco de Aldeia", de Georges Berna
nos, quando, em um momento, uma das per
sonagens impreca contra Deus e_ diz: "Oh! 
meu Deus! por que só me deste a palavra, 
este frágil instrumento~ pãra expressar o meu 
pensamento?'' 

De fato este frágil instrumento pode ter vá
rias interpretações. Mas quando a pessoa é 
responsável, sabe ler, escrever e !aturar, e sabe 
faturar em determinados tipós de empresa, 
onde maximiza o lucro, é uma tristeza que 
uma pessoa dessa seja analfabeta por conve
niência, analfabeta exatamente por maledi
cência, e não p·or ignorância. O ignorante ain
da perdoamos; o maledicente não! Então aqui, 

---------' 

neste momento, quero a reafirmação desta 
colocação. 

O que vamos votar, provavelmente na se
mana próxima, é da maior importância na rati
ficaçllo _dessa convenção. Vejo que até um 
artigo me chama muito a atenção, porque é 
a variação do mundo atual: é da Segunda 
GU:éira para cá que isSo v_aria. Diz o art. 4?: 

"O fato de haver agidO por ordem supe
rior não eximirá da responsabilidade pe
nal correspondente." 

Isso surgiu com quê? Surgiu com Nurem
berg, com o Tribunal de Nuremberg. Porque, 
de um modo geral, nós que nos formamos 
como oficiais, ou soldados, ou -sargentos etc, 
c.ostumamo~dizer; "Estou cumprindo or
dens". Agora essa responsabilidade passa a 
existir tambéi'n no julgamento_ individual do 
combatente. EJe não é apenas um cumpridor 
de ordem, porque recebeu ordem devia tortu
rar alguém! Agora, esta colocação pareçe-me 
extremamente importante também quando se 
diz no art. 29: 

'"Entender-se-á também como -tortura 
a aplicação sobre urna pessoa de méto
dos tendentes a anular a personalidade 
da_ vi"tima ou diminuir a sua capacidade 
física ou mental." 

Quer dizer, SabemOs que isso fól-mLiito utili
zado, até antes da Perestroika, noS hospitais 
psiquiátricos. Então, passOU-se CJaquele prin
cípio que o totalitarismo tem apenas um parti
do, que é do dominante, que impõe uma filo
sofia de vida e uma concepção ideológica a 
todos. Mas além disso, dizia-se que há dois 
partidos: um, no Governo;- Outro, na cadeia. 
Pelo menos há um multipartidarismo. Agora 
é- pior, porque haveria um no Governo, um 
na cadeia e um nos hospitais psiquiátricos. 
Logo, essa convenção é da m_aior importância 
para nós. 

Acho que vamos ter_ oportunidade, já que 
não votamos hoje, de votar na semana que 
vem, caracterizando, do meu ponto de vista, 
exatamente isto: que eu lastimo que não haja 
também uma convenção internacional sobre 
o terrorismo, porque há -apenas aqui sobre 
a tortUra. - - ---

O Sr. Aluizio Bezerra - Permite V. Ex" 
um aparte, no~re Senador? 

O Sr. RÕnan Tito - Permite V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Con
cedo o aparte ao nobre Senador, meu conter
râneo do Acre, que _o pediu um décimo de 
segundo antes do nobre Uder. 

O Sr. Alulzlo Bezerra- Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, ouvimos, com muita aten
ção, a análise que V. Ext faz sobre o docu
mento que é submetido a esta Casa e a ilustra
ção Que-traz, com o brilho que é próprio da 
inteligência de v. Ex' e (::"()in" muita propriedade, 
da conduta dos setores e organismos envol
vidos em conflitos, em guerras, passando por 
aí toda uma formação, desde a formação ca-

valheircsca que, de certa maneira, influenciou 
a formação da bficialidade, quando as guerras 
tinham hora marcada, e que se atribui muito, 
até hoje, a formação da oficialidade, do setor 
do.s oficiais das Forças Armadas de diferentes 
pafse, sobretudo das Armas como o Exército, 
e outras, onde, na Convenção de Genebra, 
por exemplo, que foi o documento que colo
cou com maior evidência esses vaJores - va
lores permanentes da Humanidade, - que 
mesmo os conflitos internacionais de grande" 
envergadura pudessem respeitá-los, como o 
caso de prisioneiro de guerra -, o- respeito 
à individualidade, onde se· resguardam e se 
diferenciam os interesses do Estado dos Inte
resses da ação individual de cada cidadão, 
cumprindo funções do Estado que ele repre
senta. Este me parece um assunto realmente 
muito importante e, ao mesmo tempo, muito 
difícil de disciplinar como as ilustrações que 
V. Ex" apresentou aqui mesmo. E temos, den
tro do período da descolonização, logo depois, 
portanto, da J[ Guerra Mundial, a apreciação 
feita pela Organização das Nações Unidas, 
através de Resoluções adotadas, quando apro
vava as guerras de libertação como legítima$, 
Considerando que a opressão exercida- pelo 

- colonialismo justificava a reação que se ex
pressava pelas guerras de libertação, temos, 
dentro dos documentos internacionais, pela 
primeira vez, legitimada a guerra, nos casos 
de libertação. NatUralmente ocorrem confron
tos e aspectos contraditórios difícies -de ftxai" 
a linha de raciocínio, a lógica humana, naquilo 
que consideramos a busca de proteger os di
reitos humanos, através dessas ações e desses 
processos contraditórios que a História nos 
apresenta. Concordo com V. Ex" que o docu
mento aqui avança na defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana, e até avança no sentido dos 
Direitos Humanos quando são envolvidos em 
diferentes conflitOs, atribuirldo, inclusive, essa 
responsabilidade pess-oal, quando muitos de
les se eximiam em nome de uma subordi
nação a uma autoridade superior. Considero, 
com V. Ex~', que é da mais alta importância 
o conteúdo desse documento na defesa e na 
preservação dos Direitos da Pessoa Humana. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado a V. Ex" 

Como vamos, provavelmente, esgotar hoje 
a fase de discussão da matéria, é que me 
inspirei para provOcar __ esta discussão, porque 
seguramente a Mesa dará, na pauta dos traba
lhos futuros, esta matéria _já_ com a discussão 
encerrada, e vamos apenas passar à votação. 
Só teremos oportunidade de, no encaminha
mento da votação, dizer mais alguma -coisa 

O Sr. Ronan Tito - V. Ex~ concederia 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Te
nho a honra; de conceder o aparte ao nobre 
Líder Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Líder, Senador 
Jarbas Passarinho, confesso que nem preten
dia apartear V. Ex• neste assunto tão difícil 
como é o da tortura e do terrorismo~ No entan-
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to, quando citou, entre outros au~ores, Berna~: 
nos, V. Ex' despertou na minha inteligência, 
na minha imaginação, tudo o que o Humaw 
nismo e o CristiahismO puderam suscitar, puw 
deram debater, discutir e despertar nas no5:5as 
convicções sobre o homem. O homem é essa 
criatura extr.aordioárja. Vemos na criação que 
os animais irracionais não vão além daquele 
ser, da sua limitação. O horri.erh se ~üp_e_r_a 
e, aí, nós vemos os heróis, os santos, que 
fazem coisas inima"ginâVeis coisas que, ·cOnta
das posteriormente passam a ser uma lenda, 
difícil até de acredi~rmos. No entanto, é dado 
ao homem esse dom, essa força de se superar 
nas suas limitações, na sua· fraqueza,-na sua 
timídez e, às vezes~ cometer, assim, atas ex
traordinários - são os heróis, os santos etc. 
Por outro lado, também nenhum animal pode 
descer na sua esca1a_tanto quanto o homem. 
Não se tem idéia de um animal, pol mais 
animal que seja, que pense em torturar ou 
matar o outro, a não ser .numa briga, para 
poder alimentar-se. Confesso a V._ Ex• qu~ te-: 
nho enorme dificuldade em tratar desses d,ofs 
assuntos. Par<l mim é penoso, mas tamb_ém 
omitir-me não é- correto, não é correto a nó_s, 
Parlamentares, que somos obrigados a tratar 
de todos os assuntos, inclusive deste. Con
fesso aqui, num balanço ligeiro qUe fiz na -mi
nha imaginação, não sei dizer o que é mais 
torturar ou fazer um ato deferrorismo; _mata_r 
alguém que não sei quenÍ. é, mãe de não se'i 
quem, filho de __ nã__Q sei quem, corn se_us an
seios, com seu futuro. Lembro-me--agora, do 
ex-Senador Pat,~lo Brossard -V. Ex' era 4ª~_r 
do Partido da Maioria e ele, Lider do_ MDJ? 
-. quando foi descoberto_:um prêdiÓ~ ém 
quem uma moça fora torturada, e S. Ex· foi 
para a tribuna, com aquele brill)antismo de 
sempre e com toda a mese-:__e_n-scêne a que 
tem direito, porque é competente e sabe que 
o é. 

OSR.JARBASPASSARINHO-Etem, 
ainda, _o physique du rôle ... 

O Sr. Ronan Tito- Tem o physl(jue du 
rôle. Pois muito bem; ao falar sobre a tortura, 
e confesso a V. Ex" e a todos os Srs. SenadoresJ 
eu estava nas últimas cadeiraS, ouvindo-o": e
não me contive, eu chorei, porque a descrição 
de um individuo retirado do seu ambiente, 
na medida em qué se retira esse indivíduo 
do seu ambiente, seja o ambiente çl.o lar, seja 
o Batalhão em que dele está guerreando, seja 
onde for, é o seu ambiente; na medida em 
que se retira o indivídyq dali para um ambiente 
hostil, despe-o e, muitas vezes, começa-se a 
submetê-lo a castigos, para arrancar alguma 
coisa que, muitas vezes, ele nem sabe, con
fesso que é difícil admitir cruelçl~de maior e 
também não sei, na escala humana, como 
descer a tanto, como se aviltar tanto o caráter 
de uma pessoa humana. Por outro lado, colo
car-se uma bomba em determinado lugar pa
ra matar não sei_ quem, -a troco de chamar 
a atenção para cima de si ou d~ __ sua causa, 
também não sei. Confe:s_SQ a V, ~que, neste 
instante, para mim é muito difícil. Por isto mes-
mo, estou com V. Ex·~ quandO abre o seu 
dis_curso. São dois assuntos_ que pertencem 

a mesma crueldade, e, por isso, estão to-dos 
os dois cominados na mesma lei, e as perias 
sã_o as iriesmas. Acho que isso é corretO:--De 
maneira que parabenizo v. Er pela coragem 
que teve de levantar este '!Ssunto com a inteli
gêndã e a proficiênotia ·com que sempre o 
faz. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado. 

O. SR. PRESIDENTE (Pompeu de So!is_ª.) 
- fazendo soar a carrlpanhia.) - Nobre Se
nadOr Jilrbas Pa-ssarinhõ, esta Presidência, la
ffientiwelffiEinte, tem a-comunicar a V. EX' q_ue 
somente pelo encantamento das s_uas pa!a
vras é que se deixo!-! tra.ir, e V. J?-~ já ultrapassOu 
em aObro o seu t~rilpo i'egimenial. o tempo 
é d€' dez minutos e V. EX' falou vínte iniiluto~. 
Não só o etlcantamént6 das palavras de V. 
Ex" como as de seus aparteantes. Por isso, 
a Mesa pediria a V. Ex• concluísse as suas 
consideraçOes com a maior brevidade PosSí
vel,- porque há oradores inscritos para após 
a,grdeJ!l dã Dia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex" 
já tomou alguns minutos também. E, ao lado 
disso, parece-me que pratica uma tortura 
mental contra mim, na medida em que atribui 
só a mim os vinte minutos, quando tive a honra 
de receber apartes que foram altamente enri· 
quecedores do meu dtScurso._ _ ____ _ 

Concluirei, sob as ordens de V. Ex", e, tanto 
quanto possível, imediata.mente. -

Quando o Senador Ronan Tito falot~ a res· 
peito da degradação do homem, lembrei-me 
também da passagem de um grande escritor 
que dizia assim: 

- "O homem é o único animal que mata 
sem ter fome, bebe sem ter sede, ~ ç;~.ma 
nas quatro-estaç-ões do ano." 

0~ Q_!,ltros animais -se preServam. Então,_ esta 
diferença também existe entre nós e eles .. _ 

-Encerro, Sr. PreSidente, sob o comando 
--enérgico de V. Ex•, a minha discussão sobre 
a matéria. Pfoponllo~me a votar favoravelmen
te, _quando chegar o momento da votação. 
MUito obrigado. (Muito bem! Palmas prolon~ 
gadas.) 

··o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Çõncedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para discutir.)- Sr. Presidente, 
Srs. Sen(!ldores, ao iniciar esta discussão da 
matéria, querO lembrar que recentemente o 
Senado Federal aprovou um substitutivo pre
parado no âmbito da Comissão de_ Consti
tuição, Justiça e Cidadania, tratando da tortu· 
ra, do terrorismo e, também, cqm algumas 
disposições complementares ao tráfico de 
drogas, ao tráfico de entorpecentes ou de 
quaisquer drogas que tenham o mesmo efeito. 

f:l_oje, quando discutimos aqui a Convenção 
lnteramericana para Prevenír e Punir a Tortura, 
concJl.lída em Cªrtagena das Índias, Colômbia, 
em 1985, é Qom lembrar que estél Casa se 
antedpou de modo ~onsiderável, e com__Q~an· 

de oportunidade aprovou por unanimidade o 
substitutiVo-preparado pela Comissão _d~ 
Consij:tuiçãó, Justiça e_O_Qadania. 

Ouvimos ã palaviã do Senador Jarbas Paz:
sarinho, que, com muita propriedade, com 
muita expertênda, se -â€úive sobre este as-
sunto. ---

Eu meu atrevo- a destacar alguns pontos 
sobre outra óptica - e isso me parece da 
màior relevância 

No art. 2" -dessa convenção diz-se que: 

"Entender-se-á também como tortura 
a a_P!icaçãO, sobre uma-peSSi:Ya~: demêtõ-;- -
dos tendentes a anular a personalídade 
da vítima, ou à diminuir sua capacidade 
física ou mental, embora não causem-dor 
fisica;_ou ailgústia psíquica." 

Do ponto da vista jurídico.J Sr. Presiden~~ 
e Sr:s. Senadores, isso é da rTiaiodmportância, 
porque, multo embora, como acentua agy~ 
não haja o sofrimento, não haja a dor fisica, 
que caracterizaria a tortura, h_á algo que se 
projeta além, que se projeta no futuro, de ime
diato no futuro, que logo se instala_e_ se trans
forma num presente de despersonalização ela 
criatura humana. Esses métodos, Sr. Pre$j_7 
dente, foram muito utilizados no mundo intei
ro. E as investigações policiais, infelizmente 
até no Brasil, percorreram esses caminhos es
cuses da tortura, desse maltrato e tãmbém 
da utilizaç_ão d~ d-eSPersonãii~çãO. da vítima. 

u, há ã!guns-anos,- um livro 5:obre· a-guerrá 
secreta envolvendo a Inglaterra; _-os EstadOs 
Unidos e a França. Nesse livro são narrados 
episódios estarrecedores da chamada lava
gem c-erebral e também critérios de influência 
tecnicamente exercida para mudar a conduta 
do ddadão- isso como item de uma suposta 
guerra secreta ~ntre três grand.es potêndas 
intemaciooais. É um livro de doi~ autoreS, sim-_ 
ple.smente estarrecedor por esse desrespeito 
à criatura humana. 

Isso agora, nessa convenção é, sim, tortura 
também, muito embora não haja a dor ime
diata, muito embora _não s_e instale o .. sofri
-ménto"TrlStãritâneo; a ·verdade é que a equiva- _ 
Jênda é'para com a tortura. 

Lembro também.qué o Direfto A~mil'!istra· 
tive brasileiro tem alguns detalhes importantes 
sobre cumprir ordenS. E não há negar; Sr. 
Presidente, (jue onde- mais se instala a tortura 
é sob a égide do pqder de polícia. 

O poder de polícia é um dos poderes da 
administração_ pública, ao lado da hierarquia 

_ e ao lado de outras aptidões aqui no Bra~il 
-falo somente -sobre o B-rasil. 

No Direito Administrativo admite-se que o 
subordinado não é obrigado a cumprir ordem 
ilegal, podendo contra ela representar. 

Ora, mas é do próprio sistema brasileiro 
que, reiterada a ordem ilegal, o seiVidor públi· 
co,-O-fundonário público haverá de cumpri-la, 
muito embora quanto a ela não tenha nenhu-
ma responsabilidade. - _ 

A sistemática _é mais ou menos a Seguinte: 
o funcionário subalterno rec:ebe ã ordem ilegal 
do seu superior, alega que ali não _há legali
dade. R.epresenta, dev0lve a ordem, maS- o 
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superior faz, de modo claro, a declaração de 
que deve a medida ser cumprida. O fundow 
nário estará, então, obrigado a cumprir a ilega
lidade, muito embora, quanto a ela, não lhe 
caiba nenhuma responsabilidade, nem penal, 
nem administrativa, e, logicamente, nem civil. 

Nessa Convenção, Sr. Presidente, enc_Õn
framos o art 4°, que diz o seguinte; 

"O fato de haver agido por ordens su
periores não eximirá da responsabilidade 
penal correspondente.'' 

É, portanto, uma inovaçãO, e aqueles que, 
na esfera policial ou em qualquer esfera admi
nistrativa, aquele que agir torturando, dentro 
desse novo conceito de tortura, responderá 
crimina1mente. Ora, e se responderá criminal
mente, não haverá de como fugir à responsa
bilidade administrativa, se houver, ou de como 
fugir às penas a serem declaradas em uma 
ação cível de apuração da responsabilidade 
civil. 

Entendo, Sr. Presidente, que é_da maior im~ 
portãncia a aprovação dessa Convenção [nte
ramericana para Prevenir e Punir a Tortura. 

Leio detalhes interessantes no documen
tário e no arrazoado, nlsso tudo que é remetido 
ao Senado Federal! O projeto de Convenção 
proposto em junho de 1978, pela Comlssão 
fnteramericana de Direitos Humanos. Informa 
o documentário: 

" ... foi objeto de ampla discussão pelos 
Governos e organismos íntefessados, 
tendo sido compatibilizado com o texto 
aprovado nas Nações Unidas, por con
s_enso ... " 

E adiante diz: 

"'A Convenção obriga os Estados-par
tes a prevenir e sancionar a tortura ern 
qualquer de suas formas, por funcioná
rios públicos ou pessoas por eles instiga
das, não se admitindo corno justificação 
circunstâncias tais como estado de guer
ra, estado de sítio ou de comoção interna, 
suspensão de garantias constitucionais, 
instabilidade politica interna ou situação 
de emergência ou calamidade pública.'' 

Sabemos que as maiores torturas do mun
do o_correm exatamente a título de defender 
o Estado. Isso vem desde os paises que até 
nem existem mais e foram tragados pela mo
dernidade ou desde a Roma antiga, passando, 
inclusive, pelo velho Egito dos faraós. a defesa 
intransigente do Estado sempre justificou a 
aplicaçà.o da tortura. E no Estado, modema
mente, o que justificou a aplicação da tortura 
quase que como legalidade, como método 
moralmente observado e atendido, foi a emer
gência, o sítio, a irregularidade, o descontrole 
social, a crise, enfim, a defesa do E-stado con
tra a subversão. Agora, por essa convenção 
que havemos de aprovar, sabe-se perfeita
mente que estado de guerra, estado de sítio, 
comoção interna, suspensão de garantias 
constitucionais, instabilidade política interna, 
ou situação de emergência ou calamidade pú
blica, nada disso autoriza a tortura. O que sig· 
nifica dizer, Sr. Presidente, que esse_documen· 

-~--~ GJ:JJU .,. __ I 

to, essa convenção paira acima da própria 
ConstituiçãO, porque é urria" regra que-se apli
ca e atende a vários países e neles se aplica 
inexoravelmente, paira acima da Constituição, 
porque até uma transição constitucional, uma 
suspensão d~ garantias, uma revolução que 
estoure, uma guerra que ocorra, o estado de 
sitio que se declare,_ uma emergência que se 
revele, nada disso autorizará a tortura em ne
nhuma hipótese. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
agora -eu jaestou-rilais al~rtado para o_tempo, 
e V. Ex" esgotou· o seu. Fa"ço um apelo -para 
que conclua as suas considerações. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Atenderei a V. Ex" Sr. Presidente, é importante 

-que se saiba a força desse documento a ser 
aprovado, que há de pairar sobre as próprias 
Disposições Constitucionais e louvar a todos 
nós pela Constituiç~o que escrevemos, que 
acolhe isso _sem a menor violência, e exata
mente pelo projeto de lei que aprovamos aqui, 
sobre tortura, sobre terrorismo, sobre tráfico 
de entorpecentes, um projeto de lei que se 
preparou muito bem para, como lei, propiciar 
o"CUinprlmento exato dessa convenção. 

Era isto, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer 
a V. Ex- e a meus pares. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com ã pãlawa o nobre Senador Leite Cha
ves;-para discutir. V. Ex• dispõe de 10 minutos. 
Há, ainda, três oradores inscritos. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Para 
discutir.) - sr: Presidente, fa1ando recente
mente sobre o tema, cám o brilhantismo habi
tual, o Senador Jarbas Passarinho disse que 
"o homem é o único animal que mata para 
comer sem ter fome, que bebe sem ter sede, 
e ama nas ·quatro estações do ano". É, tam
bém, o único animal que ri e é, por sinal, 
também, o único animal que tortura. 

Sr. Presidente, feitas essas observações, 
quero me referir ... 

O Sr. Jarbas Passarinho -A hiena tam
bémri. 

- O SR." i..EfrE CHÃ VES - Mas é um risÕ 
instintivo. 
-- Eri.tãO,-sr:-Pres.idente, hoje, estamos discu~ 
tiitdo este Projeto de Decreto Legislativo n~ 
11, "que aprova o texto da Convenção Intera
merlc_ana para Prevenir e Punir a Tortura, con
cluída em Cartagena das Índias. Colômbia, em 
9 dedezembfo de 1985, por ocasião da Déci
ma Quínta Assembléia Geral da Organização 
dós Estados Amérlcanos - OEA e assinada 
pelo BraSil em 24 de janeiro de 1986". 

Quero reportar-me ã "matéria semelhante 
e mais abrangente, que ontem foi discutida 
aqui e aprovada em primeira discussão, o Pro
jetO de Decreto Legislativo no 2, de 1987, "que 
aprova o texto cta Convenção_ das Nações Uni· 
das contra a Tortura e outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 

aprovada por consenso da Trigésima Nona 
Sessão (1984) da Assembléia Geral das Na
ções Unidas, e assinada em 23 de setembrO 
de 1985, na sede das Nações Unidas, em Nova 
Iorque". 

Esse projeto me foi distribuído pela Comis
são de Relações Exteriores. Antes do parecer, 
logo em seguida à distribuição, a própria Co
missão pediu-me de volta para redistribuição. 
Há dois meses saiu uma nota em O Estado 
de S. Paulo, dizendo qlle descobriram onde 
estava o projeto, que estava na minha gaveta, 
que eu o engavetara por dois anos e passara 
esse tempo todo em minhas mãos. Em razão 
disso, Sr. Presidente, eu recebi 350 cartas de_ 

-todo o País, da Anistia Internacional, dizendo 
que eu engavetara o projeto. Eu respondi a 
todas essas cartas dizendo que eu não era 
por isso responsável, e fiz todo o empenho 
para que o projeto chegasse à discussão do 
Plenário, como de resto aconteceu. 

Qual a finalidade deste meu pronunciamen
to? ~ para que a Anistia Internacional e essas 
zelosas pesSoas que me mandaram cartas sai
bam que o projeto já está aqui em plenário, 
em discussãO, e que;· se ele não teve trami
taÇãO méils rápida, foi porque, durante a Cons
tituinte, a comissão não funcionou, a não ser 
para aprovação de embaixadores - como 
não funcionaram as outras comissões. excep
cionalmente a Comissão de Constituição e 
Justiça nos últimos mes-es da Constituinte. 

Então, Sr. Presidente, eu me regozijo com 
a presença desses dois documentos impor
tantes aqui em plenário, porque se referem 
à tortura_ O Brasil tratou desse tema de ma
neira apropriada na Constituição, o Brasil deu 
o seu mais solene apoio, colocando o crime 
de tortura na Constituição. E eu tive a feliz 
iniciativa de ser o autor daquela emenda, e 
aquilo me surgiu quando, Procurador-Gera] 
da Justiça Militar, conheci, em extensão maior, 
a tortura riO- P"ãíS, no periodo revolucionário, 
como é degradante, como é que-o homem 
se degrada quando degrada outro ser. huma
no. Eu levei, inclusive, às barras dos tribunais 
os to.rturadores e os assassinos de Rubens 
Paivã Logo que saí da Procuradoria, mudaram 
o procurador e sustaram o curso do processo. 
Mas trouxe ao Senado, em discurso, os seus 
nomes. Eram eles militar_es, mas quando pro
cederam como torturadores eles não agiam 
_!:Qmo militares, agiam como bestas humanas. 
Então, o sentimento de tortura é de sadismo, 
há pessoas que chegam até ao orgasmo quan
do torturam outras pessoas. Eles têm, inicial
mente, uma depravação sexual, digamos as
sim, emotiva, e aquelas pessoas, embora gra
duadas, torturavam não apenas para obter 
uma _informação.,. mas para a afirmação da 
sua sup_erioridade numa circunstância em que 
a vítima não tem condição nenhuma de se 
opor, de resistir. 

Então, Sr. Presidente, os nomes dos tortura~ 
dores de Rubens Paiva, do?_ que o mataram, 
estão no Senado Fed-eraL-

Em razão daquilo, nós levamos a emenda 
à Constituinte, que acolheu em seu art. 5, inci
soXUII. 
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Da forma mais eficaz e_solene o Brasil repuM 
diou a tortura. Esses textos, na realidade, se
quer precisavam s_er solenizados por esta Ca
sa, porque o Brasil o fez da forma mais avan
çada que podia ser. Mas a sua aprovação mos~ 
trará ao mundo que nós cumprimos os trata
dos internacionais. E o meu apelo ao_s órgãos
de imprensa é que, tendo divulgado este caso, 
que· a anistia internacional saiba, que essas 
humanas e sensíveis Pessoas que me escre
veram saibam que a convenção está sendo 
ratificada pelo País, dando-se em questão de 
dias a sua aprovação-final. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, está encerrada a discussão. 

O projeto será incluído opOrtunamente em 
Ordem do Dia, para votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a màtéria constante da Ordem 
do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Para uma breve comunicação, tem a palavra 

o nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSGETO OE lAVOR PRO
NGNCIA DISCai?SO QGE, ÉN11?EG(JE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBU
OIDO POSTERIOR!1E/'ITE .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Louvando a patriótica- iniciativa de V. Ex!', 
a Presidência lhe solicita encaminhe wn pediw 
do de remessa desse seu pedido à Comissão 
de F'!Scalização e Controle. 

Concedo a palavra ao nobre Líder Senador 
Carlos Alberto. --

0 SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. 
Pronuncia o ·seguinte discurso. Sem revi~o 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
esta Casa, que sustenta hoje elevadas respon
sabilidades na condução dos destinos do País, 
ocupou grande parte de seu tempo, esta se
mana, com a discussão de um tema que con
sidero prosaico: a freqüência dos Senadores 
ao plenário e, em decorrência dela, o corte 
dejetons. 

Dtgo prosaica e não cometO, acredito, extra
vagância de linguagem. -De fato, para nós, que 
conhecemos a extensão, a complexidade e 
o sentido da missão parlamentar, é inconce
bível reduzi-la à dimensão de uma sala de 
aula - no caso, o plenário do Senado -, 
onde freqüênda passa a equivaler a compe
tência e probidade. 

Sabemos todos que, no universo das ativi
dades político-parlamentares, o plenário não 
é a única -e está longe de ser a mais íniporw 
tante - instância de exercido do mandato. 

É igualmente cüficil circun:;;crever o espaço 
de ação de um parlamentar. EJe varia confor
me a extensão de__sua representatividade, 
competência e talento. Se é aJguém de reno
me nactonal, P.âo restr1nge sua ação ao âmbito 
de seu Estado de origem. Esse Parlamentar 
está freqüentemente em qualquer parte do 
Pai's- atendendo aos mais variados tipos "de 
solicitação: palestras em universidades, deba
tes em sindicatos, fóruns e congressos classis-

tas, comidos e atividades partidários, bem co· 
mo entrevistas aos veículos de comunicação 
etc. 

Qualquer dessas ativTdades insere-se i1o 
mais legitimo exercício do mandato parlamen
tar. E_nenhuma delas (e eu cjtei apenas algu
mas) desenrola-se nq_âmbito do Parlamento. 
Mesmo neste, o plenário é apenas uma de 
suas instâncias. Temos, ainda, as Comissões 
Técnicas, as Comissões Especiais, as reuniões 
de Bancada _e as indispensáveis articulações 
partidárias e interpartidárias. 

Temos também, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, _o_Senador atuando na busca _de recur
sos para o seu Estado junto à Presidência da 
Repúblíca, junto aos Ministérios. Ontem, pela 
manhã, eu estava, às 1 O horas e 30 minutos, 
na Presidência da República, com seis prefei
tOs e, às 11 horas e 30 minutos, fazia-me pre: 
sente na SEAP, também com aqueles seis pre
feitos, e exercia ali também a função de Sena
dor, porque lá eu estava com os prefeitos bus
cando viabilizar projetas para o Rio Grande 
do Norte. Se, naQuele ínterim, tivesse sido rea~ 
lizada uma reu_niáo, uma sessão, uma votação, 
eu poderia estar ausente, mas estaria traba
lhando como um Parlamentar, como um Se
nadOr. 

Longe de mim, sr. Presidente, Srs. Senado
res, menosprezar ã lniportância do Plenário. 
É aqui que se tomam as grandes decisões 
e se proferem os bons, grandes e pequenos 
discufSOS. Mas para que as decisões sejam 
tomadas, quase sempre consubstanciadas em 
votações - é necessário, antes. que os parla
mentares ouçam as bases pOiítiças, de onde 
emana a I€Qitimidade de seu mandato e, a 
seguir, negociem com os demais partidos po
líticos. 

O Plenário, Pois,-é a instância -final do pro~ 
cessõ legislativo, o cenário das decisões, sem 
prejuízo de seu papel de fórum de debates 
e denúncias. Dess_e modo, é diffcil aceitar a 
validade do critério que equipara competência . 
e probidade à freqUência às sess?es plenárias. 

Estas considerações, Sr. Presidente, Srs. Se
nadQre~ .. tirei·as da minha própria vivência par
lamentar, desde o inído de minha carreira, 
há 17 anos, quando me elegi para a Câmara 
Municipal de Nata1, passando, a seguir, pela 
Assembléia Legislativa do meu Estado, Câma
ra dos Deputados e Senado Federal. Em ne
nhum momento, em nenhum momento ..,..._ 
repito - menosprezei o espaço do Plenário, 
mas jamais o busquei como instrumento de 
afirmação do meu mandato. Estou conven
cido_de que o mandato ~legitima no cantata 
permanente com as bases, no cumprimento 
dos_ cpmpromissos de campanha, na fideli
dade ao ideário programático - e não na 
simploriedade da freqüência a estes bancos, 
como se aqui estivéssemos numa escola priw 
mária 

Hâ numerosos-cãsos- -cte-cotegãs ·aqui-que,
atendendo. a convocações irrecusáveis para 
um homem público como, por exemplo, parti
cipação de debate em universidade, _viram-se 
punidos com descontos em seus vencimen
tos. Etnbora muitos aqui vivam exclusivamen-

te de seu salário de senador, a queixa maior 
não é propriamente em função da perda pecu~-
niária, mas, fundamentalmente, pelo sentido 
moral da punição. 

Estou convencido de que o mau parlamen
tar não precisa ser investigado e punido admi
nistrativamente por esta Casa. Repito, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: estou convencido 
de que o mau parlamentar não precisa ser 
investigado· e punido administrativamente por 
esta _Casa._ O eleitor, certamente, s_e incumbirá 
de dar-lhe a lição necessária, não mais o ele
gendo a coisa alguma._ 

Sei que não estou só nos conceitos que 
aqui emito. Há muitos colegas que compar
tilham desses pontos de vista - que, aliás, 
não chegam a ser originais. . . . 

Já em 1941 -:-este é um dado interessante, 
Sr._ Pres-idente - Õ Primeiro Ministro inglês 
Winston Churchill - cuja legenda histórica 
dispensa adjetivações- sustentava ar9umenw 
tação semelhante, em discurso junto à Câma
ra dos Comuns, em Londres. 

Estava, então, em pauta, discussão em tor
no da reconstrução do plenário do Parlamen
to, bombardeados pelos nazistas, em 1941. 
Ea_? opiniões estavam divididas. Parte dos po
líticos sustentava a necessidade de, aprovei
tando a reconstrução, ampliar-se o plenário, 
cujas instalações eram insuficientes para abri· 
gar todos os seus representantes. 

Outra parcela, na qual se incluía Winston 
Churchill, sustentava o contrário: o plenário 
ideal era justamente aquele original, com to
das as suas limitações de espaço. E era o 
ideal exatamente por isso: por não póder abri
gar com conforto, simultaneamente, todos os 
seus membros~- _ 

Achava Churchill que o plenário é um palco 
de decisões. Nesse c;;:aso, só raramente, já que 
as decisões_ não _s_ão cotidianas, deveria estar 
lotado. Quando assim estivesse, o desconforto 
do ambiente recomendaria objetividade na de
cisão. E, quando vazio, daria aos discursos 
e debates o indispensável tom coloquial, que 
induz_ à se:renidade e inibe a grandiloqüênc;ia 
vazia. 

O Sr. Aluízio Beze)rra - Permite V. EX" 
um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Ouço, 
com prazer, o aparte de V. Ex\' 

O Sr. Aluizio Bezerra - Nobre Senador 
Carlos Alberto, entendo que a questão da pre
sença Qos Parlamentares no se_u centro de 
trabalho, na Capital do País, no senãdo_Fede
ral e na Câmara dos Deputados, não pode 
ser disciplinada da maneira como está sendo, 
ou seja, com a freqüência diária. -Se não hou
ver freqüência, é computada falta. Não é para 
defender ou justificar a ausência de Parlamen
tares omissos, que não têm preOcupação com 
a vida pública, não têm preocupação com a 
vidã- n.kió!iãl- ffãã_e_ com relaÇãO-a -iSSO: -E 
para definir melhor a natureza da ação parla
mentar no Congresso Nacional. A ação parla
mentar não se dá apenas no local das reu
niões. A ação parlamentar, como todos nós 
a fazemos e sabemos, é a aç:ão da formig~-



2290 Sábado 20 DJÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Maio de 1989 

nha, que está junto às bas_es e retorna ao Parla
mento, até porque o Parlamentar que não visi
ta suas bases tem surpresa desagradável nas 
eleições, se ficar apenas para cumprir o ponto 
no Parlamento. Seria possível, por exemplo, 
para os Parlamentares do Distrito Federal, por
que moram na Capital da República; então, 
podem atend:::r a esta exigência de estar pre
sentes_ todos os dias. Mas isso é impossível 
para nós outros que habitamos longínquas 
regiões deste País, como V. Ex+ no Nordeste, 
nós na Amazônia, na fronteira com o Peru. 
Talvez eu tenha a linha de vôo mais longa, 
daqui até à fronteira do Brasil Com o Peru, 
na cidade de Cruzeiro.do Sul, junto a Pucalpa, 
com um percurso que equivale, praticamente, 
a 213 da distância dos v6os que tomamos 
daqui para Los Angeles. Então, é necessário 
observar~se que estamos em ·um País conti
nental e os Parlamentares que atuam, que vêm 
dos Estados da periferia, não poderão estar 
presentes aqui todos os-dias. Não é pela ques
tão de defender a ausência dos Parlamentares, 
porque defendemos qae os Parlamentares de
vem trabalhar. O que temos de regulamentar 
bem é o modus operandi desse trabalho no 
Parlamento. Por exemplo, uma sugestão: po
deríamos definir, ao nível da casa; os períodos 
concentrados do Parlamento, como acontece 
na Assembléia Nacional francesa-. 

São seis meses de trabalho no Parlamento 
e seis meses dedicados ao trabé.lho no interior, 
ou como na Inglaterra, que também tem estilo 
diferente. Então, o que vemos nas Assem
bléias de maior experiência, de mais longa 
vida parlamentar, é se buscar uma maneira 
que permita, especialmente num país com as 
dimensões continentais como o Brasil, um 
fundonamento que, ao mesmo tempo, asse
gure a possibilidade da afuação junto às bases 
e o trabalho legislativo no plenário, tanto no 
Senado quanto na Câmara, caracterizando um 
dinamismo, porque o meio termo, que signi~ 
fica estar ao mesmo tempo aqui e lá, tem 
como resultado não se fazer uma coíSa nem 
outra. São projetas de lei de -grande impoi'
tânda que muitas vezes ficam na pauta sem 
a presença dos Parlamentares. E se fica atri
buindo a isso um comportamento omisso de 
todos os Parlamentares, que, na realidade, es
tão muitas vezes num trabalho duro junto às 
bases, tentando resolver os mais diversos pro
blemas. É verdade que existem os parlamen
tares omissos, como em todos os setores da 
vida profissional, da vida pública, em todas 
as categorias profissionais-- dos advogados, 
dos professores, dos magistrados. No entanto, 
não são eles que determinam o curso-do pro
cesso histórlco. Ao contrário, são aqueles que 
atuam p-ositivamente. "É neste senfído que faço 
o aparte ao pronunciamento de V. Ex", buscan
do uma forma de conciliar a ação parlamentar 
nos Estados, nas suas bases, com a ação par
lamentar eficaz, positiva, dinâmica, proveitosa, 
no centro das deliberações. E isso eu pOderia 
imaginar se desse através do esforço concen
trado, porque, quando deixamoS de freqüen
tar, por mais de 30 dias, as cídades do interior 
do Estado, recebemos a maior queixa dos ve
readores~ dos movimentos comunitários, de 

que o Parlamentar está abandonando suas ba~ 
ses, não as visita, não toma conhecimento 
dos problemas locais. Portanto, para que o 
Parlamentar seja fiel intérprete das aspirações 
dos movifnentos populares, das reivindica~ 
ções, das lutas pelas transformaÇões c6ns~ 
tantes pela elevação das condições de vida, 
nas bases do seu Estado, é necessário que 
esse Parlamentar tenha tempo para exercer 
essas funções com a efetiva presença, assis
tindo às reuniões de Cõlnunidade, dos movi
mentos comunitários, das sociedades agríco
las, das associações de produtores, com apre
sença juhtó às entidades estudantis, sindicais, 
associações de dasse de todas as categorias, 
para que, quando estiver atuando aqui, no Ple
nário, esteja transmitindo, de maneira atuali
zada; as aspirações da população, das bases 
do seu Estado. Tudo isso envolve tempo, en

-volve multo trabalho, por(iue, quando estamos 
trabalhando aqui; como dou testemunho, 
cumprimos horário pa-rla.nentar e vamos às 
sessôes._Nojntedor_do Estado, temos, muitas 
vezes, uma atividade de 20 horas por dia, de 
reuniões eni- reuniões, com um tempo mais 
reduzido para o descanso, do que mesmo aqui 
n:o_Parlamento. É neCessário compreender 
que o trabalho do Parlamentar não se dá ape~ 
nas _aqui, no Senado ou na Câmara. É tanto 
ou ln ais dinâmico no interior, onde as múlti
plas exigências lhe impõem tarefas que vão 
além das 20 horas de trabalho por dia. Apre~ 
veito este aparte ao discurso de V. Ex~ para 
deixar Uma sugestão, que deve ser motivo de 
reflexão por todos nós: o disciplinãmento do 
fundonamênto apropriado deste Congresso; 
para que tenhamos resultados positivos, tanto 
no trabalho legislativo intefno, definido através 
de- perlcidos concentradoS; cômo, ao mesmo 
tempo, o trabalho proveitoso no interior dos 
Estados, cumprindo as tarefas que a popu
lação n?s confere. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Agradeço 
a_'!~ EX· o aParte n6bi'e senador Aluizio Be
zerra. 

Completando as palavras de V. Ex~. na verd· 
de o Parlamentar, Senador oú Deputado, para 
que possa atuar, exercitar profundamente o 
seu mandato, necessita da participação das 
bases; o Parlamentar tem que conviver com 
as bases, nas discussões, as mais diversas, 
tem que estar presente nas bases que o elege
ram Senador, Deputado Federal ou Deputado 
Estadual. 

Nobre Senador Aluizio Bezerra, essa cam
panha tão intensa, orquestrada pela imprenSa 
contra o Legislativo, causa-me profunda 
apreensão, porque - me parece - se- está 
buscando estabelecer um Congresso pluto
crático, ou seja, aqui se encontram tão-so
mente aqueles que não precisam de dinheiro, 
vale dizer, a burguesia. A imprensa continua 
insistindO na tese de que o Parlamentar ganha 
multo, qUe o Senador ganha multo dinheiro. 
Se a imprensa está ião preocupada com o 
que ganha um Senador da República, está 
tambéffi- pare<:e~irie- induzindo para que, 
amanhã, a plutocracia ·seja estabelecida aqui, 
ou seja, o Senador dispensar salário: não va-

mos ter mais salários, não há mais salário 
para Senador, não há mais salário para Depu
tado Federal. Talvez como fez Castelto Branco, 
que acabou com Ôs vencimentos de verea
dores. Então, o cidadão era vereador porque 
queria. Em compensação, naquela época ca
da vereador tinha que ser um funcionário da 
prefeitura e um funcionário graduado. 

Vejo com muita apreensão essa campanha 
sórdida. O Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
anteontem, fez um pronunciamentO - e só 
estou falando aqui por conta do pronuncia
mento de S. Ex• na ocasião, proferi um aparte, 
falando que isto aqui não era escola da profes
.sora Maroquinha. Realmente foi manchete de 
jornal que o Senado Federal não era escola 
da profeSsora Maroquinha. Por que eu dizía 
isso? Porque o Senador Cid Sabóia de- carva
lho falava exatamente de uma conferência de 

- que participara. E, meu Deus, será que o Sena
dOi- Cid Sab6ía de Carvalho, na horã em que 
deixou este plenário, na hora--em- que deixou 
o Congresso Nacional, na hora em que deixou 
o Senado Federal e deslocou~se, foi até o Rio 
áe Janeiro para re-alizar uma cõnferência, pro· 
ferir uma palestra, S. Ex.' não estava exerci
tando o seu mandato? Oaro que estava! Se 
hoje eu for convidado para ir a São Paulo 
a fim -de participar- de uma conferência ou 
mesmo de um debate numa televisão, eu es
tou_ exercitando o meu mandato; porque, na 
verdade, esta é a vida do Parlamentar. 

Ainda há pouco, Si'. Presidente, estava em 
meu -Gabinete e lá se_encontrava uma joma~ 
lista me entrevistando para um canal de televi
são; na hora _em que dava a entrevista, eu 
fazia a seguinte- comparação: "se agora hou
vesse uma votação, e você quisesse a entre
'vistá agOra, ·e-eu pêrdesse a Votãção? Estou 
Ou não exercitando o meu manaato na hora
em que esclareço a opinião pública, na hora 
em que transmito informações ao povo brasi
leiro? Claro que sim. 

OSr.CidSabóiadeCarvaihO-Permite-
V.'Ex" Um aparte?- - -

O SR. CARLOS ALBERTO - Ouço o 
aparte do nobre Senador Cfd Sabóia de Car
valho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- N_obre 
Seriador CarlOS Alberto, estamos ouvindo o 
discurso de V. Ex', que é dos mais sérios, e 
sobre ele deve haver muita meditação. Mas 
eu me permitiria fazer algumas observações. 
A Escola Nacional de Administração Pública, 
aqui, em Brasília, está promovendo uma série 
de seminários, debates, cursos, para os quais 
tem requerido a presença de Parlamentares. 
Eu lá já estive e já tenho dois convites para 
15 de junho duas quintas-feiras. O fato é que 
essas confeiêhcias, via de regra, são na hora 
da sessão do Senado. Se esses debates, se 
esses seminários; se essas_ confefênCias, fo
rem na hora da sessã"o do senado ou, possivel
mente, se o Congresso se reúnir extraordina· 
riam ente, então, o que faço? Não vou? Desisto 
de prestar a minha cooperaçao? Os Parlamen~ 
tares convidados não devem comparecer'? Se
nador Carlos Alberto, esta ê uma observação. 
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A outra é capaz de nos contristar. Hoje __ h:á 
uma campanha cerrada contra o COngresso 
Nacional, urna campanha fasdsta. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Que diga· 
se de passagem, é um poder desarmado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - E cuja 
arma é exatamente a dignidade de cada um, 
de cada um dos seus parlamentares. Pois 
bem, o que acontece agora;- por exemplo, é 
que há determinados Partido~ qlle tO!fl~;!l
uma posição de ataque ao Congresso Nac::to
nal, embora esses Partidos façam questão de 
participar do Congresso ~só são Partidos por
que participam do Congresso, são Partidos 
até que nunca tiveram um voto e se consti
tuíram aqui no Congresso Nacional1 trazendo 
Parlamentares eleitos pelo PMDB ou pelo PFL, 
formando Partido sem um voto. Agora esses 
Partidos acham que devem incriminar o Con
gresso Nacional do modo mais estúpido. 

Por exemplo, em recente reunião, a Câmara 
dos Deputados, rejeitava um decreto legisla
tivo, projeto de autoria do Sena~o.r Fernando 
Henrique Cardoso. Para este projeto de decre
to legislativo, aprovado no Senado, entrar na 
Ordem do Dia da Câmara Federal. foi preciso 
impor. primeiro entra isso; depois entra aqu~o; · 
depois mais aquilo; no 4~ ou 5o item, ~?t~o, 
vem esse aí; como se· aqUilo fosse uma lltcttu
de, como se aquilo fosse uma irregularidade 
e d~vesse o Parlamentar - o Deputado ou 
o Senador - realmente, ganhar uma fJ"!lpOr: . 
tância ínfima, como a que estamos a perceber 
já há alguns meses, com total defasagem. Ga
nhamos menos que vereadores .. Os vereado
res de Fortaleza gariham mais do que nós, 
os vereadores de Salvador ganham maí_s do 
que nós, os vereadores de Stio Paulo ganham 
muito mais do que nós, os vereadores de Bel~ 
Horizonte e do Rio deJaneirci Ganham multo 
mais do que nós. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Hoje, saí· 
ram os de Manaus. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Tam
bém os vereadores de Manaus. E deputado 
estadual não há, que eu saiba, nenhum. Não 
há nenhuma Assembléia que pague menos 
que a Cãmara dos Députados e o Se_oad.o 
Federal. Ora, o que se quer com isso, nobre . 
Senador Carlos· Alberto? Isso é uma· CaJnpã
nha fascita, porque, muif.as vezes, aqueles que 
parecem ser esquerda na verdade e~_!â9 ~a!l~O 
força à direita, ao "fascismo, ao hitlerismo que 
renasce. A atividade de apontar, de dedurar, 
de denunciar colegas, essa tanto existe na di
reita como na esquerda, porque se tocam nes
te aspecto degenerativo da dignidade huma
na. 

SR. CARLOS ALBERTO - Eu diria a 
V. Ex" que eles até se entendem por telepatia. 

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalh_o --:-_!i_ão_ 
tenha duvida. EntãO, há esSa cõfs<i de, de re
pente, o cidadão aparece como sendo da es
querda, mas, por exemplo, é contra o~ parla
mentarismo, é presidencialista. Por que? Por
que acha que o candidato do Partido dele pode 
eleger-se Presidente da Repóblica, e com o 

presidencialfsm·o·pode mais aquele Partido se 
achegar numa ditadura. O parlamentaris~o 
é tipicamente contra as crises institucionats, 
é tipicamente contra os golpes de estado. Ha
vendo parlamentarismo, não há necessidade 
de golpes de estado há quando os gabinet~s 
caem . .Ora, ma"s há esquerdistas que são con
tra o parlamentarismo, comunis!Zis 9t1e são 
contra o parlamentarismo. Quem é que pode 
acreditar nesse Comunismo e nesse esquer
dismo? É impossível acreditar. Pois bem, na 
votação desta matéria, houve um verdadeiro 
escândalo de Deputados que jogaram excres
cências sob.re seus colegas, seus companhei
rOs de c"anQresso Nacional. Não tiveram o 
rne_nor pejo no atingim~nto da honra da _prc?
pria instituição,·embora a ela pertençam. Para 
quê? No sonho de que aquilo vai dar votos ... 
Ora, c.omO-Se pode _a.creditar_n~ honradez de_ 
quem, neceSSitando, trabalha de graça? En
tão, vamos ter aqui dois tipos: os grandes em
presários, que não precisam de dinheiro; e 
que vêm aqui para defender seus negóciOS 
- seria uma hipótese; segunda hipótese, o 
Pârlamentar destituído de fortuna, destituído 
de pa~rimônio, mas que viria aqui tentar fazê
lo.Maldita na_çãq esta. Senador Carlos Alberto. 
Isto é um verdadeiro absurdo! Pois me sinto 
incomodado nesta. condição, como professor 
universitário, homem pobre, sem património, 
sem coisa nenhuma, e que não pretende enri
qUecer. Não pretendo enriquecer. Minha digni
dade será nesta Casa sempre muito clara, mui
t;- visível, muito transparente. Passarei por aqui 
sem deixar uma nódoa. Talvez nem acresça 
nada ao meu pàtrimônio, pelas dificuldades 
que estamos vivendo .aqui. J:: o patrimônlo ~e 
um .. homem pobre património de classe média 
-média, património do intelectual, do profes
sor univers.itário, .do ·advogado que não sabia 
cobrar para ~efender os pobres. Então, vamos 

-deixar aqui nossas cadeiras, nossos lugares, 
para os grandes empresá~ios que possam vir 
aqui gaiihar-inenos que suas nec;essfdades; 
ou para os vocacionados para o crime, para 
o delito, para as incorporações. que aqui ve~ 
nham vender projeto, vender voto, associar~ se 
ao Governo, o que nós não fazemos. Não faze
mos e n!o fazemos mesmo, nunca o ftzemos 
e nunca o faremos. Portanto, o a;ue a imprensa· 
deveria fazer era distinguir os cidadãos da nos
sa estirpe -cidadãos de coloração clara, visí
vel, de comportamento moral inquestionável. 
Isso é que deve ~er apontado às populaçõ.es, 
que no Senado existem Senadores de tal qutla
te, de tal conduta, .que nunca negociaram o 
voto por coisa alguma, nem para atender o 
Governo, nem para atender a empresasc Pes
soas que se mantêm pobres por que a digni
dade diz que pennanceçam pobres. O discur
so de V. Ex.• é da maior importância. Todo 
mundo sabe .da importância disso. A Nação 
está consdente. Mas quando esses que estão 
agora no picadeiro, jogando lama no Con~ 
9resso Nacional, despetarem para a vida, com 
muita clarividência, a;ue Deus há de dar a to
dos eles, verão com muita clareza que estão 
desmoralizados e que foram pegados em fla~ 
grante. Aqui, há muito esquerdistas que, na 
verdade, é direitista, mais direitista que Amaral 

f'fetto, serii o equilíbiio do Senador Jarbas Pas
sarinho; sem a dignidade de muitos Parlamen
tares que rião se dizem de esquerda, não se 
dizem de direita, mas se comportam muito 
mais Pelo progresso do que aqueles que, pelo 
dedo em riste, na denúncia de colegas, pelas 
lamas das mãos jogando nestas casas, pela 
indignidade exercida, dizem: somos de es
querda! Na verdade, são pessoas desprovidas 
de um bom comportamento moral. É este 
o aparte que queria ~azer a V. Ex• 

O SR. CARLOS ALBERTO -Agradeço 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, e flco 
envaidecido em ter as considerações de V, 
Ex" inseridas neste pronunciamento que faço, 
nesta manhã, no plenário do Senado Federal. 

Nobre Senador Cid Sab_óia de Carvalho, te
nho hoje uma apreensão muito forte. Esse 
filme muitos já assistiram. Ainda sou muito 
jóvem, em termos de idade política, e a ele 
não assisti, no passado, mas posso dizer a 
V. Ex~ que vejo uma avant-premiére de um 
filme que não gostaria de ver, pelo menos 
estou vendo um ttailer, e assistindo, a toda 
hora e a todo instante, a retórica demagógica, 
a retórica irracional sendo usada para denegrir 
uma Instituição totalmente desarmada - um 
Poder que não tem metralhadora, um Poder 
que não tem um Urutu, um Poder que não 
tem um fuzil; a única arma que temos é exata
mente a tribuna. A tribuila é a nossa única 
arma, e a nossa dignidade. 

É necess.ário que .todos tenhamos a cota~ 
gem de enfrentar, nesta hora de tamanha tur
bu\encia, nesta hora em que se denegrir a 
imagem desta Instituição. Partamos para defe
sa da Instituição para que possamos chegar 
à opinião pública brasileira, para que esta opi
nião pública possa ·definir entre o bem e o 
mal. 

Certo dia, o SenadOf Jarbas Passarinho con
versava comigo e me disse duas frases, que 
gravei. Numa delas, S. Ex• dizia que o brasileiro 
não sabe conviver em liberdade; noutra, como 
é fácil enganar o povo brasileiro. Exatamente, 
neste momento um segmento que faz parte 
do Congresso Nacional, com a participação 
da imprensa, consegue iludir e consegue fazer 
com que todo o povo brasileiro slnta que o 
Legislativo é um Poder desqualificaao. 

Isso é mal para esta Nação, porque-a demo
cracia só existirá com este Congresso· a15éto. 
A liberade de todos, só a teremos com o fun· 
danamento desta Casa. A liberade do nosso 
povo depende desta Instituição. Temos, adma 
de tudo, que preservá-la; não podemos deixar 
que campanhas e mais campanhas sejam fei
tas irresponsavelmente, e, com a participação 
de alguns políticos, de retóricas demagógicas, 
seja desmoralizado o Poder Legislativo. 

Para encerrar, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, citarei trechos da fala de Winston Chur
chill, porque baseado na reconstrução da Câ
mara dos Comuns que faço este pronuncia
mento, depois de ver .e .. ouvir tantos comen- -
tários acerca do Poder Legislativo: 

" ... Uma Câmara, formada segundo as 
diretrizes da· Cârriára dos Coffiurrs, não)· 



2292 Sábado 20 . · DIÁRIO DO CONGRESSO tíACIONAL (Seção II) 

deve ser bastante grande para incluir, ao 
mesmo tempo, todos os s_eus membros 
sem acúmulo. E _c a; da membro não deve 
ter um lugar separado e rese!Vado só para 
si. A razão disso tem sido por muito tem
po um enigma para os estranhos não in
formados. E freqüentemente tem desper
tado a curiosidade e_ até as críticas elos 
novos deputados. Mas não é dificil de 
compreender, se for examinado de um_ 
ponto de vista prático. Se a Câmara· for 
grande o bastante para conter todos os 
seus membros, as n_ove décimas partes 
dos debates teriam lugar num depressiVO 
ambiente quase ou meio vazio. A essência. 
de 'uma boa forma de falar, na Câmara 
dos Comuns, ·é o estilo Coloquial, a facili
dade de rápidos e insólitos comentários 
e interrupções. ( ... )Mas este est:J.lo requer 
um espaço bastante pequeno e somente 
em grandes ocasiões deve_-se observar 
aglomeração e pressa. Isso mostra a im
portância de muito do que é dito, e daí 
a impressão de que a Câmara deve resol
ver grandes questões somente de quando 
em quandO." -

A carta é longa e tece_outras _considerações 
-até de natureza arquitetônica_- sobre o 
plenário ideal. Para não gastar o tempo de 
V. Ex*", contento-nie com 6 trecho já lido e 
anexo_ ao meu dis_c;ursq a íritegra do docu
mento publicado pela revista Humanídade, 
editada pela UnB. 

Julgo da maior lmport21ncia Que esta Casa 
reflita sobre essas considerações de Winston 
Clfüchill, que acabaram triunfando e até hoje 
vigoram ,na exemplar democracia p-:irlarnen-
tarista britânica. · 

, O Sr. Edison Lobão -Permite v: Ex" 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. CARLOS ALBERTO- Concedo 
o aparte, com multa satisfação, ao nobre Se
nador Edison Lobão: 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Carlos Alberto, os que denigrem o Poder Le
gislativo do Brasil o fazem em virtude da exis· 
tênciá de plenas liberdades, mas se esquecem 
de que as liberdades só existem porque existe 
o Congresso Nacion~l. No instantE: em que 
se frustrasse o seu funcionamento em nosso 
País, a partir daí as liberdades _Ser1am tod_as 
garroteadas, inclusive, aquelas que hoje são 
não apenas usadas como delas abusam aqUe
les que contra este Poder atiram incessante
mente, iterativamente, os petardos da injus
tiça. Louvo, portanto, a iniciativa de V. Ex~, 
no instante em que vem _a e_sta_.ts:ibuna defen
der o Poder a que pertence, a que todos nós 
pertecemos. E porque amamos a liberade, te
mos o dever de defender este Poder; defen
dê-lo e fortalecê-lo. Até para que aqueles que 
hoje usam mal a liberdade possam prosseguir 
tendo _essas e outras liberdades .. 

OSR. CARLOSALBERTO-Muitoobri· 
gado, Senador Edison Lobão, pelo seu aparte. 
Concordo em gênero, número e grau. E deve
mos lutar para defender .esta, lnstituis;ão. 

O Sr. Aureo Mello - Permite-me V. & 
um_aparte, após responder ao nobre senador 
E9-ison Lobão? -

O SR. CARLOS ALBERTO- Com mi.ri· 
to praier, nObre Senador, a palavra é de V. 
Ex' 

O Sr. Aureo Mello - Ouvi, também, as 
nci&reSPalãvrãS-âe v. Ex.> I::, antes que o seU 
diSCUr-so se-encerre, para-·pésar·nosSo, quero 
aeliar- tnsendo" ho mesmo o ponto de vista 
de- qUe-nós, que somos o_ Poder Legislativo 
e VirTi.os sendo atacados continuamente, de -
marleira gratUita e a.té um tanto sádica, por 
celta áreas,-daquilo que eu Chamaria de im
prensa perQuírid6ra-marrom, que fiCaSse-inse
rido neSte discurso, o fato de que nôs, leglsla
dOi=eS, em parte temOs tambéi'n a culpa desse 
exáge-ro"- e- desse tipo de exercido, não_ diria 
profissional, mas antiprofissional. É Que nas 
nosSas mãos eStá o poder de legislar. Deve
rilos 'tef a _c;;:qragei-n de disciplinar, através de 
\eis justas, equidistantes, equilibradas, impar
ciais; e diVidaÍTJente enérgicas, o pi"ocedirhen
to não soment(! de ce~os pseudoprofissionais, 
como tarilbefn de determinados comercian
tes qUe se dizem proprietáriOS- da OpiniãO Pú-
bllçª -- e que procuram fazer opinião neste 
País -, para que eles obServem as normas, 
as regras, o estabelecimento_ daquilo que for 
justo e certo e, sobretudo, tenham um pouco 
de auto-análise, de senso de seus próprios 
procedimentos que, às vezes, não são absolu
tamente o de Catões nem ele. homens. capaci
tados para imprimir jllSt;iça, porque a verd6de 
é que se lhes nota muito bem o ."faz. o que 
eU digo, mas n,ão faça o que eu faço" e, mui~as 
vezes, injtisticas que têm sido acometidas con
tra o Poder Legislativo o são através de pes
sOas que, se· fossem investigadas numa Co
missão Parlamentar de inquérito, não resisti
riám, ou se fosse feita aqui uma legislaç~o 
que-não permitisse esses eXageros, não permi
t:is_se -~-~sas, distorções,_ acobertadas pelo te
moi. pela timideZ do próprio Poder Legislativo, 
muitas dessas _injustiças não seriam come
tidaS, niuita leYiandade não seria posta em 
evidênCia. ~uito Ç>brigado. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Agradeço 
V. Ex" o aparte, nobre Senador Aureo Mello, 
e q encarto_n_o pronunciamento que faço nesta 
manhã. 

,Sr. Presidente, vou encerraf, repetindo que 
julgo da maior importânica que esta Casa refli
ta sobre essas considerações de Winston 
Churchilf,-que acabaram triunfando e_ até hoje 
vigoram na exemplar democracia parlamen
tarista brit.'!tnica. 

Não proponho aqui, Sts,.. Senadores, copie
mos nada~ mas,_ apenas, que não desprezemos 
o exemplo de um povo que vive dentro dos 
mais elevados padrões democráticos há bem 
mais tempo que nós. 

NãÕ podemos, com providências simplórias. 
como esta, Sr. Presidente, de controlar fre
qüênciã- atnbuindo a eScSe qUesito peso que 
não tem -, continuar exercitando a demo
cracia de aparências, fundamentada tão-so
mente .na hipocrisia. Não será assim que res-

taurarernos a confiança popular no Parlamen
to,- não será assim,_Sr. Presidente, repito, 

- qUe restauraremoS- a confiança popular no 
Parlameriio, -. pois é justamente ém virtude 
da hipocrisia e do fútil jogo daS aparências 
que essa conf~ança foi arranhada. 
~ Agradeço a participação dos Srs. Senadores 

que me apã.rtearam· e ressalto que esta ban
deira vou aqui sempre defendê-la e sempre 
me- farei Preserite na defesa desta Instituição,_ 
o Poder Legislativo - este Poder desarmado, 
Sem fuzll, sem metralhadora, sem bomba~ 
sem carrOS-tanques. mas a única_arrna, e forte 
arma, ê a tribuna, onde ex~rc:;itamqs.o.nossq 
mandato e o cumprimos coin dignidade, na 
defesa dos inte_ress~s _dó povo e da Nação. 

Era _o_ que tinna a diier, Sr. Presidente. (Muito. 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CARLOS ALBERTO E'1 SEU DIS· 
CURSO, 

A RE'CONSTRUçAO DA 
CÂJilAAA DOS COMUNS 

Winston Churchill 

Após o bombardeio, em 1941, da Câmara 
dos Comuns Pela aviação" na-zista, iniciou-se 
um debate sobre a forma da reconstrução do 
prédio. Nesse momento Churchill pronunciou 
um importante discurso, defendendq que a 
Câmara dos Comuns fosse reconstr:!Jír:la no 
mesmo e.stilo e padrão da destruída, AS_fa2;Ó~S __ _ 
invocadas por Churchill são uma verdadeira 
aula de polltica e sabedoria históriCa. 

Solicito: "Que seja designada uma comis
são especia1 para examinar e informar sobre 
os planos de recon_stn,tção da Câmara dos 
ComuftS, e SObfE: as alterações que forem con
sideradas convenientes, desde que sejam 
sempre respeitadas as caracteristicas essen-
ciais da mencionada Câmara". - --

Na noite de 10 de maio de_ 1941, uma das 
úJtimas bombas do último ataque aéreo sério 
fez que a Câmara dos Comuns fosse _de_~truída 
pela violência do inímigo, e_ agõrã devem~ 
considerar se temos de reconstrui-la, como 
e quando. Nós moldamos nossos_ edifícios, 
mas estes também moldam os nossos espíri
tos. Tendo trabalhado e servido durante mais 
de quarenta anos na destruída Câmara e tendo 
recebido em troca grandes satisfações e van
tagens, gostaria, naturalmene, de_ vê-la restau
rada em suas velhas formas, c.o_nveniênci~ 
e dignidade. Creio que esta será a opinião 
da maioria dos deputados. É, obviamente, a 
opinião do Govemo d_e Sua Majestade, e nç:.s 
propomos apoiar esta resolução com tod,ÇI 
nossa capacidade. 

Existem duas característica principais da 
Câmara dos Comuns cjue exigirão a aprova
Ção e o apoio dos· compenetrados e expe
rientes deputados. E, sem dúvida, soarão cu· 
riosas a ouvidos estrangeiros. A primeira é que 
a forma deve ser oblonga e não semicircular. 
Este é um fato(fuüifo poderoso em nossa 
vida política. A assembléia semicircular, que 
atrai os teóricos çla política, permite aos indiví· 
duas de c:ada grupo moverem-se em tomo 
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do centro adotando diversos matizes .confor~ 
me mudam os tempos. Sou um defensor con
victo do Sistema de ·partidos por oposição ao 
sistema de grupos. Vejo muitos entusiastas 
e ardentes parlamentares destruídos pelo sis
tema de grupos. A forma oblonga da Câmara 
favorece muito o sistema de partidos. É fácil 
para um indivíduo mover-se através de insen
síveis gradações, da esquerda à direita, mas 
o ato de atravessar o pavimento requer séria 
consideração. Estou bem informado sobre a 
matéria, pois tenho executado esse difidl pro
cesso, não apenas uma, mas duas vezes. A 
lógica é uma orientação muito pobre compa
rada com a prática. A lógica, que cria em tan
tos países assembléias semidrculares, dando 
a cada membro não apenas um assento, mas 
freqüentemente também uma carteira para 
nela escrever com uma tampa para bater, pro;. 
va ser fatal para o governo parlamentar na 
forma corno o conhecemos em sua pátria, 
na terra de seu nascimento. 

A segunda característica_de uma Câmara 
formada segundo as diretrizes da Câmara dos 
Comuns é que nãó deve ser_ bastante grande 
para incluir, ao mesmo tempo, todos os seus 
membros sem acúmulo, e que cada membro 
não deve ter um lugar separado e reservado 
só para si. A razão disto tem_ sido por muito 
tempo um enigma para os estranhos não in
formados, e freqüentemente tem despertado 
a curiosidade e até as críticas dos novos depu
tados. Mas não -é difícil de compreender, se 
for examinado de um ponto de vista prático. 
Se a Câmàra for grande o bastante para conter 
todos os seus membros, as nove décimas par
tes dos debates teriam lugar num depressivo 
ambiente quase ou m_elo_vazlo. A essência de 
uma boa forma de_ falar na_ Câmªra dos Co-_ 
muns é o estilo coloquial, a facilidade de rápi
dos e insólitos comentários e interrupções. As 
arengas de um tribuno seriam um mau subs
tituto do estno coJoquial, por melo do qual 
são decididos tantos de nossOs aSsuntos:_Mas 
este estilo requer um espaço bastante peque
no e somente em grandes ocasiões deve-se 
observar aglomeração e pressa. Isto mostra 
a importância de muito do que é dito, e daí 
a impressão de que a Câmara deve resolver 
grandes questõ_es_ de quando em quando. 

Nós concedemos imensa ímportância para 
que a democracia parlamentar sobreviva Este 
é um dos objetivos de guerra neste País. Dese
jamos que nosso Parlamento seja um instru
mento forte, flexível e fácil do livre debate. Para 
este objetivo são indispensáveis uma Câmara 
pequena e uma sensação de intimidade. I:: 
notável que os PZ1rlamentos da Comunidade 
Britânica tenham reproduzido em grande ex
tensão nossas instituições parlamentares em 
sua forma e também em seu espírito, incluin
do o assento de cerimônia onde se acomo
dam- os speakeres das diferentes assem
bléias. Não pretendemos impor nossas idéias 
a outros, nem fazemos críticas jnvejosas a ou
tras nações. Mas nem por isto nos aferramos 
menos a nossas próprias idéias. A vitalidade 
e a autoridade da Câmara dos Comuns e sua 
influência sObre um eleitorado _fundamentado 
no sufrágio universal dependem em grande 

parte de seus episódios e grandes momentos, 
e inclusive de suas cenas e pendências que, 
como todos concordarão, são melho_r dirigi
das em lugares íntimos. Destruam essa in
fluência que o Parlamento tem sobre o ênimo 
público e tem mantido através de todos estes 
mutantes e turbulentos tempos, e o organismo 
vivo da Câmara dos Comuns- ficará grande
mente ferido. Poderemos possuir um meca
nismo, porém a Câmara dos Comuns é muito 
mais do que um mecanismo, uma vez que 
tem conseguido, atraindo e conservando du
rante longas gerações, a imaginação e o res
peito -da-·nação britânica. Não está livre das 
mesquinharias que caracterizam todas as inS
tituições humanas; mas submeto ao que, pro
vavelmente, não é um auditório hostil a esse 
tema, o fato de que nossa Câmara tem de
monstrado ser capaz de adaptar-se a todas 
as mudanças que o rápido ritmo da vida mO
derna nOs-iriiPõe. Tem ulna personalidade co.
letiva que desfruta do respeito do público, que 
se írhpõeà CondUta; nao-apenas dos membrOs 

.individuais, mas também dos partidos. Tein 
um código ·próprio que todos conhecem, e 
dispõe de meios próprios de impOr as formas 
e hábitos, que têln sido deserivolvidos, e que 
têm chegado a ser parte essencial de nossa 
vida parlamentar. 

A Câmara dos Comlins-temoelevãdo o nível 
de nossos assuntos de um tom mecanicista 
a alturas humanística.s. Prospera com as críti-

- cas; e-perfeitamente imune aos ataques jorna
lístico e às mofas de ql •alquer setor; e é capaz 
de digerir quase tudo e quase todos_os grupos 
de homens, quaisquer que sejam as intenções 
comas quais estes_cheguem. Não há situação 
que'não possa afrontar com talento e vigoi. 
E a cidadela da liberdade britânica; é o funda
mento de nossas leis; suas tradições e privilé
gios estão hoje tão vivQS como quando acabou 
com o- poder arbitráriO âa CõfOa e o substituiu 
pela monarquia constitucional sob a qual te
mos gozado de tantas benesses. Nesta guerra, 
a Câmara dos_ Comuns tem demonstrado ser 
uma rocha sobre a qual a Administração Públi
Cª-__ sem perder a confiança da Câmara, tem 
podido enfrentar as mais terríveis situações, 
A Câmara mostra-se capaz de afrontar a possi
bilidade da destruição nacional com irrepreen
sível correção. Pode modificar governos, e os 
tem modificado, no calor da paixão. Pode 
manter governos em Longos, adversos e de
cepcionantes eSforços através de muitos me
ses e. anos -obscuros e cinzentos, até que o 
sol bnlhe novamente. Não sei de que forma 
este país poderia ser governado, a não ser 
pela Câmara dos Comuns desempenhando 
seu papel com toda sua ampla liberdade na 
vida pública britânica. Temos aprendido -
com fatos recentemente confirmados ao nos
so redor e diante de nós - a não alterar de 
fOrma imprevista a estrutura física, que per
mite a este notável organismo executar sua 
tar_efa de eliminar todos os ditadores desta 
Ilha, e abater e arruinar todos os ditadores 
de fo~:a que têm nos incomodado. 

-o Go~etno de Sua Majestade está desejoso 
e decidido_ a pedir à Câmara que adira firme-

mente, em princípio, à estrutura e caracte
rísticas da Câmara dos Comuns que conhece
mos, e não duvido que esse será o_ desejo 
da grande maioria dos membros deste segun
do Parlamento através de nossa história. Se 
existe oposição, devemos resolver o assunto 
por meio do usual método parlamentar de 
debate acompanhado de votação. A questão 
da votação nos conduz novamente à estrutura 
da Câmara dos Comuns. Devemos prever pe
riodos em que as votações sejam muito mais 
freqüeõtés do que são agora. Muitos de nós 
temos visto vinte ou trinta em apenas uma 
sessão_ parlamentar, e, nos corredores da Câ
mara que Hitler destruiu, possuíamos facilida
des e comodidades que nos faltam nesta man
são senhorial. Portanto, proponho em nome 
do Governo de_ Sua Majestade que recons
truamos a Câmara dos Comuns sobre seus 
antigos alicerces, que estão intactos, e em 
princípio com suas antigas dimensões, utili
zando no possível seus maltratados muros. 
Este é -o método mais barato e rápido que 
podemos encontrar para prover-nos de mora
dia. E agora passo a algumas conseqüências 
práticas que isto implica. Foi dito que devía
mos esperar até o fim da guerra_e penso _que 
talvez. fora esse o ponto que meu honroso 
amigo desejara ass_entar. Não devemos, na 
verdade, fazer nada que nos distraia aprecia
velmente do esforço de guerra; porém o que 
temos de faze-r, principalmente; é decidir e ter 
um plano, e executar de forma eficaz os_ exa
mes e trabalhos preliminares, para que, ao 
terminar a guerra, ou antes, possamos, sem 
demora, construir uma Câmara:Tudo isto será 
coisa da comissão, que deverá ter quinze ou 
mais membros da Câmara, representantes 
dos diferentes partidos e diversoS ponlos de
vista. Porém, não estou completamente con
vencido_ de que não seja possível fazer defini
dos progressos nesta tarefa durante a gu_erra. 
O primeiro comissário de Obras apresentou 
um projeto que permitirá reconstruir a aritiga 
Câmara dos Comuns, com Certas melhoras 
aconhselháveis e modernizações: lugar para 
a imprensa, tribuna para as senhoras e outras 
características notáveis~ Este projeto neces
sitará de_ apenas dezoito meses; porém será 
prudente - e assim será considerado pelos 
espedalistas em construção - dobrar este 
prazo, pois tudo terá de-adptar-se às necessi
dades da guerra, e tambêm porque é·rostume 
de arquitetos e construtores serem mais ati
mistas _quando elaboram seus projetas, o que 
depois os fatos demonstram. A última Câmara 
dos Comuns, erigida depois de 1834, foi pro
metida ~m seis_anos e demorou vinte e sete. 
Quando falo de reconstruir em dezoito meses 
a C-limara dos Comuns, abstenho-me de ni
r acrescentados com o -decurso dos anos. É 
simplesmente uma Câmara para reunir-se e 
dirigir nossós assuntos corno necessitamos. 
O inadeirame terá de ·ser afastado agora, para 
secar-se convenientemente. -

A canteira de Oipsham, de onde foi retirada 
a pedra para conservação e reposição das Câ
maras parlamentares, está fechada tempora
riamente. Terá de ser reaberta. Teliiõs de exa-
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mlnar de forma b_astante cuidadosa a mão-de
obra de que se necessita. O primeiro comis
sário me informa de que nos primeirOs meses, 
desde o inicio do projeto, -somente serãõ n~ 
cessários 46 mstres-de-obras e operários para 
a demolição. Ametad.e poder ter mais de qua
renta anos e a outra metade mais de cinqUen
ta. Nos segundos seis meses serão necess:á~ 
rios 185 homens de mais de quarenta anos 
e outros tantos de mais de dnqüenta. Porém, 
dos homens de mais de cinqüenta anos, ses
senta terão de ser pedreiros, trabalho que tão 
pouca atividade apresenta agora. Nos tercei
ros seis meses serão necessários 170 homens 
de mais de quarenta anos e outros tantos de 
mais de cinqUenta. os-1_70 de mais de cin
qUenta devem proceder do ramo da constru
ção; os 170 de quarenta a cinqüenta anos, 
do ramo da mecânica. Esta última é uma <:on
sideração muito mais séria. Mas não necessi
tamos, mesmo aprovando o projeto e come-_ 
çando o trabalho, submet.e_r-nos_ ao ritm_Q da 
construção. Podemos deixá-Ia estancada. E 
poderia ser que em um ano·, quando requisi
tássemos homens do ramo mec~nico, nossos 
assuntos estivessem em tal situação que preci
sássemos buscar mais empregos do que ho
mens. 

Porém a Cãmara não está obi'fQâda a ãceitar -
nenhuma de<:isão deste gênero. Pelo contr_á
rio, a comissão terá a_ntes de_ ~fetuar acord9s 
de princípio, e dai será __ questão do governo 
aplicar a exes::ução de !is~- decisões como e 
quando forem solicitadas pelo interesse públi
co, e estritamente dentro dos limites do esfor
ço de guerra. Em todo_ cªscr, lhe direi, senhor 
Presidente, que existiria um verdadeiro perigo 
de que, ao finalizar a guerra, nos econtrás
semos separados, por um longo período, da 
possibilidade de obter _uma Câmara dos C9-
muns restaurada e adequada. EstamoS coris
truindo barcos de guerra que não serão termi
nados em muitos anos e_ estão sgndo_ efetua
dos vários trabalhos de construção para fins 
de guerra. E me sinto obrigado a dizer qüe 
considero a Câniara dos Comuns-a assem
bléia mais poderosa de todo o mundo- pelo 
menos tão importante quanto uma fortificação 
ou um barco de batalha, inclusive em tempo 
de guerra. A politica pode ser muito cruel e 
violenta depois da guerra. Podemos defron
tar-nos com todas as mudanças de pessoal 
subseqüentes a uma eleiç~o geral. Teremos, 
certamente, uma imensa pressão de assuntos, 
de tempestuosas polémicas, de forma bas
tante verossímil. Necessitamos dipor de um 
lugar, comprovadamente bom e conveniente 
onde trabalhar. A Câmara deve a si mesma 
e deve também à nação a certeza de que não 
haverá nenhuma brecha, nenhum desafortu
nado e pemic::ioso intervalo em nossa vida par
lamentar. Hoje, estou expressando a penas as 
opiniões do Governo; mas ·se ·a Cãm:ara no~ 
mear uma comissão e esta .em uns quantos 
meses nos de_r seu parecer, poderemos juntos 
tomar decisões sobre a mãtéria e não ficar 
em desvantagem no que have_rá de ser, inevita
velmente, um tempo de particular opressão 
e crise, ao fina1itar a guerra, do ponto de vista 

parlamentar. Portanto, peço que seja nomea
da a comiSSão, nã segurança de que poderá 
faz.er -um bom plano de trabalho. Quanto à 
-s.v~ necessária extensão, deixaria a critério do 
governo· considerar o momento e o prazo em 
que deva ser realizado, em vista das exigências 
primordiais da guerra. Contraímos urna gran
de divida para com a Cãmara dos Lerdes por 
ter colocado à nossa diSposição este espaçoso 
e esplêndido local. Já expressamos nossos 
agradecimentos em uma resolução formal. 
Não devemos estender é;lém do necessário 
sua acolhedora_ hospitalidade. _Sentimo-nos 
mUlto à_ vontade nestes bancos vermelhos e 
sob___este teta dourado, ornamentado e ador
riãâo por estátüãs. Expresso minha gratidão 
e meu apreço pelo que recebemos e desfruta
mos, porém. 

Por mais prazeres e palácios de que possa
mos ctesfrutar, não há, por humilde que seja, 
um lugar como meu lar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
_.;. CónCeâO·a palavra ao nobi-e Senador Aiui
zio Bezerra. 

"o SR. ALUíZIO BEZERRA (PMos- A C. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão. 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a nossa apreensão continua, nesta Casa, des
de que a imprensa começou a noticiar a pre
tensão e as manobras dirigidas a criar condi-__ 
ções apropriadas para uma intervenção dos_ 
Estados Unidos no ?an~má. 

$r. Pre~icjente, em pronunciamento feito, 
nesta Casa, e trazendo a leitura -de um mani
festo - e já estou colhendo as assin.jturas 
dos Parlameritares do Congresso Nadonal pa
ra ser dirigido aos países da OEA -_manifes
tanda..justamente, essa apreensão diante do 
desdobramento da crise panamenha, espe
cialmente, em face ao reiterado- pOsiciona
mento do_Governo dos Estados Unidos, admi
tindo a possibilidade de uma intervenção mili
tar naquele país centro-americano. A partir 
deste momento, estamos acompanhando o 
caso e nos temOs colocado em -contat6 COm 
o Ministro das Relações Exteriores, o Sr. Abreu 
Sodré, acerca da orientaçã9 que daria ao re
presentante _brasileiro n_aqUela reunião da 
OEA, bem como o próprio Presidente da Re
pública, manifestando a preOCupação sobre 
essa qUestão, ao mesmo tempo em que esta
mos em cantata, hoje, com o parlamento de 
vários países latino-americano, que preparam 
um encontro no Panamá de representantes 
dos parlamentos de todos os países latino-a-
mericano:-- ~----

Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, estamos· preocupados que não venh-a a 
se repetir a malfadada intervenção no Panamá;---
que aconteceu em 65, em S~o Domingos, 
quando o movimento constitucionalista, um 
movimento nacionalista, dirigido por Francis
co Camarão Deiio, vitorioso; sofria- uma inter
venç-ao dos Estados Unidos, que se ublizou 
da úEA, e pressiorrQU, como está pressionan
do agora, os países membros para lhe forne-
ceretn apoio político e militar para destituir 

um governo, àquela época em São Domingos, 
democrático, um governo nacionalista, sim
plesmente porque se opunha à política norte
americana e defendia uma política de inde
pendência baseada nos prindpios da auto-de
terminação dos_ povos e na não intervenção. 

Temos mais recente, Sr. Presidente, o 
exemplo de Granada, onde uma intervenção 
norte-americanã_derrubou o governo naciona
lista, progressista de Grãnada e um atentado 
àquele símbolo de nação que foi esmagado 
pela bota, pela pata imperialista, poderosís
sima sobre uma nação_-símbolo, _como Gra-

··- nad~a. _ 
Neste s_entido, Sr. Presidente "e Srs. Senado

res, estamos apreciando, hoje, a preparaçãú 
da opiriião públiC;:fintemadonal para uma no
va intervenç~o no Panamá, que já vive sob 
uma efetiva intervenção militar norte-ameri
cana, wna vez que a quantid.ade de militares 
norte-americanos no Panamá é superior às 
forças militares do próprio Panamá. Além das 
medidas dos cortes econômicos, das pressões 
económicas que já significam uma interven
ção çontinuada no País irmão, o Panamá, ago
ra querem os _E::rtados Unidos levantar para 
a opinião pública latino-americana e interna
dona! o papel de justiceiro e de pais mbraJ[sta, 
defendendo a democracia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse cinis
mo dos norte-americanos não pode ser tolera
do por nenhum país e por nenhum parlamen
tar democrata. Uma nação como os Estados 
Unidos vem argüir, em nome da democracia, 
questões de corrupção eleitoral no Pan-;;uná, 
quando o Panamá está vivendo sob interven
ção militar há níuito~ anos, com as bases mili
ta_res norte-ameriCanas- asSentadas, adminis
trando o canal, controlando a economi_a e im
pondo a sua moeda - -a moeda que drcula 
no P~má é o dólar, a que o povo conhece 
-, irripondo rriedidas econômicas duras, pu
nições econômicas; _agora mesmo, na reunião 
da OEA_ se discute, também, uma relação dos 
países que strãO -retaliados pela alegação nor
te-americana de patentes. 

O Sr. Aureo Melo- Permite V. Ex- un:t 
aparte? 

OSR.ALUIZIO BEZERRA- Com muito . 
prazer, ouço o nobre Senador Aureo Mellg~ _ 

O Sr. Aureo M.elio- Nobre Senador Alui
zio Bezerra v_. E?C" está, realmente; apontando 
um ponto absolutamente verdadeiro nas afk~ 
mativas que __ faz. V. Ex" justamente enfocou 
esse aspecto relacionado c:om a grande hipo
crisia internacional, em que se busca mostrar 
uma fachada que esconde. Na realidade, a 
estrutura, o arcabouço de outro edifício. _O 
edifício, realmente'; que se 6bsetva no Panamá_ 
é o ediffcio da proXimidade da cessação do 
acordo norte-americano-panamenho,_com re
laçff!.o-à utilização doo ~eNiços do grande Canal 
do Panamá. De há muito que o governo pana
menho a-guardava que os americanos desSem 
provas, demonstrassem boa -vontade ou, pelo 
merios, a intenção de retirar as tropas da ocu: 

--paÇão que vem sendo feita desde que esse 
canal foi construído. O convênio de ocupação 
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territorial e utilização do Canal estabele-c_e que 
isSO sejá feito até o ano 2000. No entanto, 
estamos em 1989, e até-a:quro-governO anl:ê'fi
cano não tinha dado a menor prova, o menor 
indício da sua intenção de se retirar do Pana
má e, particularmente, do Canal. Agora, quan
do se aproxima a fase definitiva do povo pane
nienho para a administração autônoma do 
Canal, os norte-àmericanos descobrem um 
pretexto, investindo contra esse General Norie
ga, a respeito do qual, também, as informa
ções não são muito lisonjeiras. Mas a verdade 
é que o Panamá vinha de há muito s·e Prepa~ 
rando para se tornar um pais que tivesse ca
racterísticas de independência, tanto que faci
lita extraordinariamente o tráfego de embar': 
cações sob a sua bandeira, praticamente não 
cobrando os gravames, taxas, impostos decor
rentes dessa utilização. Existe uma frota mun
dial enorme, com a denominação de paname
nha, da mesma forma que existem investi
mentos bancários no Panamá semelhantes 
até, em grande parte, àqueles investimentos 
que havia no Líbano- e, também, na SUtÇ-a. 
Tudo isso para dar ao Panamá uma conotação 
de país pequeno, porém útil no plano interna
cionai._Realmente, os ínvestimehtos existentes 
no Panamá são muito grandes; existem faCilí
dades que propiciam a aplicação de capitais 
internacionais ali. V. Ex• pode ter a certeza 
de que os norte-americanos v~o reeditar a fá
bula do lobo e do cordeiro. O cordeiro beben
do água naquele córrego e o lobo mais acima. 
E o lobo lhe diz: --"pÕr que tu eStás bebendO 
água nesse riacho? EsSe riachO é meu, tu eStáS 
sujando, toldando a minha água de beber". 
"-Mas. seu lobo, estou bebendo essa água 
na parte de baixo, a água vai correr deÇiõis 
e não vai alcançar o lugar onde tu estás toman
do a tua água". _"-:- Ma~_assim me~mo, _eu 
sou lobo e tu és cordeiro e eu vou te comer". 
É- exatamente o que vai ãcóntecér.' O"l05á6 
- sem alusão ao nosso Colega do mesmo 
nome e muito menos ao nosso Colega Lobo 
do Piauí - vai engolir, sem dúvida alguma, 
o cordeiro Noriega, ou Noriega em pele de 
cordeiro, e o canal do Panamá, tudo indica, 
nuar, mas s·ob o jugo do americano; porque, 
inclusive, já temos cert6s indícios de capitu
lação das próprias nações socialistas que, apa
rentemente, estào fazendo parte de um acordo 
de divisão do bolo: "lo do una cosa a te, tu 
dai una cosa a me". Cada qual divide a metade 
do Mundo em- seu favor e em favor do outro, 
e esses acordos, que vigoram desde o Afega
nistão, tenho a impressão de _que vão prepon
derar, a menos que alguma coisa de extraor· 
dinârio volte a acontecer. Isso não impede que 
patriotas e amigos da Paz e da Justiça, como 
V. Ex•, ergam a sua Voz e coloquem o seu 
apontamento, assinalando a verdade desses 
fatos que estão acontecendo. Muito obrigadO 
pela honra que v. Ex· me proporciona em 
poder aparteâ-lo. 

O SR. ALGIZIO BEZERRA - Agradeço 
ao nobre Senador Aureo Mello o aparte, espe
cialmente pelo enriqueciiTieri.to "que traz ao 
nosso pronunciamento, tendo em vista a sua 
sensibilidade e Compreensão elevadas na de· 

feSa dos-direitos do cidadão, dos direitos hu
manos e dos prindplos que norteiam, que 
COnsagram a convivência internacional, da au
todeterminação e da não ingerência nos as
suntos internos de cada país. 

Sr. Eresident"e, esta qUestão é de uma im
portância muito grande, sobretudo, quando 
se_ quer passar para a opinião pública riacioi"lal 
e__internaciQJJJd, de que a atitude norte-ame
ricana é_ democrática, na defesa da democra
cia. 

Apresentou-se Noriega, como um traficante 
de entorpecente, unicamente. Mas, na realida
de, depois da discussão da própria imprensa 
norte·americana, ele mostrou que não era 
bem-assim. NóS sabemos que a oposição e 
a vontade dos Estados Unidos de tirar Noriega, 
não é pelo fato de estarem os Estados Unidos 
alegando que ele seja traficante de entorpe
cente o __ que não fica provado no processo, 
dentro dos Estados Unidos. 

Os Estados Unidos querem derrubar Norie-
9"<:f, porque é um nacionalista panamenho que 
continua defendendo a bandeira de T orrijos, 
que liderou o movimento panamenho em 
1977, que foi a base do Acordo T orrijos·Carter, 
pelo qual os Estados __ Unidos são obrigados 
a transferir a administração do Panamá, agora 
~o final deste sé_culo, para a_soberana Nação 
do Panamá. É af que está a verdadeira questão. 
Ora, como Os Estados _Unidos estaria preocu
pados com o general Noriega se ao mesmo 
tempo defenderam durante 40 anos, o mais 
assassino dos ditadores do centro-americano, 
que foi Somoza e ainda hoje, aprovam e defen
dem a ajuda, no Parlamento, para manter 
aqUeles que assassinaram durante 40 anos 
o povo nicaragüense? Coriiõ se pode admitir 
n~ mesma_ balança ess_a defesa norte-ame
ricana ao mesmo tempo que eles alimentaram 
a,-derrubada d_o governo democráticO de Allen
de, destituíram-no e deram um banho de san
gue, sustentando a ditadura Pinochet, com a 
aJuda di reta de empresas norte-americanas no 
Chile? 

Sr. Presiderlte, carece de fundamento essa 
postura norte-amélicana e sabemos, perfeita
mente, que o que se quer no Panamá é derru
bar o governo nacionalista panamenho, diri
gido por Noriega. E, se outras falhas tiver No
riega, elas to_das seráo absolvidas, no momen
to_ em que ele se _eleva na defesa patriótica 
dos sa_grados interesses de seu povo frente 
à maior potência ec_onômico-militar-industrial 
do mUndO, para defender_os interesses patrió
ticos do povo panamenho. 

Neste sentido, Sr. Presidente, fazemos essas 
reflexõ_es, do ponto de vista do Direito Interna
cional. Àquela época, logo depois, por c__oinci
dência em 75, quando estava na Universidade 
de Paris fazendo doutorado na área de Direito 
Internacional, apresentava trabalho justamen
te sobre uma proposta que impedia a interven
ção militar por parte de organismos regionais 
em países soberanos a_ qual se baseava, justa
mente; nos dispoSítivoS- que Vão do art. 39 
ã.OSãfts. 42 e 43, da Carta das Nações Unidas, 
quando estipula a competência do Conselho 
de_Segurança das Nações Unidas, onde diz: 

"Le Cansei! de Sêcurité constate l'exis
tence- d'dune menace centre la paix, d'u
ne rupture de- la paix ou d'agression et 
fait des recomrnandations ou décide que-
lles mesures seront prises confOrmément 
aux articles 41 et 42 pour maintenir ou 
rétablir la paix et la sécurité intemacio-
nales." -

Ou seja, essas medidas da Carta das Nações 
Unidas, no que diz respeito à parte do Canse· 
lho- de 5_egurança Nacional, e disciplinadas 
pelos arts. 41 e 42 e outras disposições, estão 
asseguradas no sentido de que uma interven
ção -em -um- país soberano - a defesa que 
eu fazia - jamais pode acontecer por um 
organismo regional, para refutar justamerite 
a utilização que fizeram, os Estados Unidos, 
em 65, da OEA. para intervir em Sailto Domin
go. Somente quando a paz estiver em jogo, 
o Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas pode, através de um grupa
mento de forÇas militareS, acordado pela una
nimidade do Conselho da Organização das 
Nações Unidas, avaliar que a paz internacional 
está em jogo; 

E nesse sentido nós nos veríamos prote· 
gidos contra a intervenção em Sa:nto D6rri"in· 
go, naquela época, porque é difícil chegar a 
um consenso no Conselho de Segurança da 
Organização- das Nações Unidas, e mesmo 
pmque assim agindo, nós estamos impedindo 
que situações que atentem contra a paz mun
dial possam acontecer em uma parte ou outra 
do mundo. 

Imagine V. Ex" que, seho_uver uma interven
ção militar-no Panamá, é claro que a América 
Central e a América Latina não ficarão de 
tnãos atadas. Isso será um atentado contra 
a paz, não somente no Panamá, mas contra 
a paz centro-americana, contra a paz latino-a
mericana e contra a paz mundiaL :É com essa 
preocupação que faço essa intervenção, hoje, 
repetindo a _pressão que levantava há dias. 

Chegando à conclusão, Portanto, Sr. Presi
dente afirmo e reitero a solidariedade com 
o povo panamenhO e cOm as suas legítimas 
organizações políticas, para que, com a maior 
brevidade, se possa restabelecer a normali
dade na vida política e económica, que póssi
blite a realização de novas eleições. E impor· 
tahte_ destacar as sanções políticas e econô· 
m!Cas ditadas por Washington que só contri
buem para desestabilizar o quadro de estabi
lidade democrática. Portanto, é condição sine 
quii nOn que" -Cessem as ações de bloqueio 
_económico para que o povo panamenho pos
sa realizar eleições livres e soberanas,_ sem 
manipulações externas, porque o que está 
aconteCe rido no Panamá é semelhante à inter
venção que tivemos nas Malvinas, quando os 
Estados Unld_os tinham acordo firmado atra
vés do TIAR -I ratado do Rio de Janeiro 
de Assistência Recíproca - pelo qual um-a 
intervenção em um dos países membros da 
OEA significava uma intervenção a todos os 
países--;-e pelo qual todos estavam obrigadoS 
à sua defesa. Entretanto; Sr. Presidente, quan
dO- a lhglaterra, testandõ os- équipahleritos ·da 
OTAN, os mais modernos e sofiSticados, esta-
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va intervindo nas Malvinas - e_ não discuto 
aqui a forma como Videla fez a retOmada, mas 
uma vez que se trata, pela proximidade e pelas 
teorias todas, !:~e uroa região latino-ameriçana 
-, a defesa_ era natural .À_os argentinos. E 
quando o conflito se _estabeleceu, a posição 
norte-americana foi do grande traidor com re
lação a todos os países Jatino-americfl.nos. pa
ra se posicionar ao lado da OTAN, porque 
a Inglaterra significava pai'a os Estados UnidO$ 
um aliado estratégico mats impOrtãnte dentro 
do contexto mundial da divisão dos blocos 
de força, para-defesa dos seus inte(es_ses. Nes
te sentido n6s tiVemos os._Estados Unidos de 
costas para a OEA. de costas para os países 
latino-americanOs. O apoiO qüé trvemos foi 
o de Cuba, o da Nicarágua, foi dos países 
progressistas e aí verific.ou~se que a Política 
do anticomunismo defençiida pelos Estados 
Unidos, é qUe o risco l_atino~americano era 
do anticomunismo, verificouase que o grande 
risco para a unidade latlno-ame:ríCana não era 
das nações progressistas, era, sim-, -dos interes
ses imperialistas norte-americànos, que colo
cou os seus interesses imperialistas acima dos 
sagrados interesses dos povos latino-ameri· 
canos. 

Mais uma vez, Sr. PresidePte, quando se 
dá a situação do Panamá h o moVimento pOpu
lar Uderado porTorrijos, um movimento apoia
do por toda América Latina, que mobilizou 
a OE!\ firmado o Acordos To_rrijos Carter, Pelei 
qual os Estados Unidos ficaram de devolvei" 
totalmente, no ano 2000;o Ça:nal, mas a retira
da militar se dâ agora em 1990, e parte do 
controle da administração -do Canal. 

Sr. Presidente, com essa m_e$TTI.<;! via inter
vencionista _os Estados Unidos tiveram, neste 
ano passado, a audácia de fazer uma ihterven
ção diretajunto a uma outra-p-otência mundial, 
o Japão, envolvendo o Brasil, quando fez pres
são japonesa para não- financiar a Rodovia 
BR-364,ligando Rio Branco a Capital do meu 
Estado, à fronteira com o Peru. Porque, em 
nome da defesa da ecologia - vejam mais 
urna vez o cinismo norte--americanq ~ pres
sionava o Japão, para não financia_r _essa ro®
via de integração continental que liga o Atlân
tico _ao Pacífico, e que tem sido o meu projeto 
político desde o meu primeiro mandalO como 
Deputado federal ao segundo, e no Senado, 
Desde o Centro Alto .Q.e_ Estudo _latino-ame
ricano, .em_Paris. defendi ~ssa proposta de in· 
tegração latino-americana em que incluía a 
BRa64, na Região Amaz6nica,ligand9 o Bra~ 
sil ao Peru e passando perpendicularro~nte 
à Panamerlcana, es_~belecendo ai a _via da in
tegraça do Brasil através de sua longa fronteira 
com os_ países sul~americanos, viabilj~ando, 
portanto, a integração do sistema viário para 
viabilizar a integração económica, comercial 
e política que é a base fun.d_amental para esta
belecer, realizar e _consolidar um mercado lati
no-americano. 

Ora, Sr._Eresidente, o que os Estados Un.idos 
pretendem quando s_e opõem a BR-364 não 
é a defe_sa_da e_cologia, mas a utilizam neste 
instante, porque tese simpática ao mundo, E 
eles querem passar à opinião pública brasileira 
e agora à opinião pública internacional que 

estão defendendo a democracia no Panamá. 
Na __ nialid;;ide, o que eScoridE:m ê~ a in.tenÇiiO 
de impedir que se construa uma estrada, esta
belecendo a unidade Atlântico-Pacífico, ligan
do o Brasil ao -PerU e aos países vizinhos e _ 
mais do que isso, abrindo uma via comerc_ial 
dos países do Pacífico para o Atlântico, e uma 
sâída comercial nossa para o Pacífico, para 
os países do rmmdo Asiático, inclusive para 
a própria costa oeste norte_:-ameri_cana. O que 
os Estados Unidos, na realidã:de; ~ere~om 
essa proposta é impedir a competição do em=-
presariado brasileiro, em face ao empresaria~
do norte-ameri_cano, no caso da oposição à 

-construção da rodovia _]3R-364", no trecho Rio 
Branco fronteira com o Peru, mas que estabe~ 
Ieee a inter_conexã:o do sistema vfário brasileiro 
-com o Sistema viário- per...taiio, ligando o Atlân
tico coin 6 Pacífico. 

Ora, Sr. presiderite. é com essa mesma ma
landragem internacional, com esse r:nesmo ci
nismo internacional, que o imperialismo nor
te-americanoatuou nas Malvinas, atuou com 
relação ao Panamá, em 1977, vem atuando 
e quer atuar hoje, mostrando uma faceta de 
defensor da democracia; cjuando apoiou Pinq-
chet, quãndo apóia Somoza e outras ditaduras 
sangüinárias na América Latina e no mundo,e 
quer aparecer como defensor da democraCia. 
Córrio apOiou, ·tamb€m, o _Qoipe do Brasil em 
1964, atravéS-dõ Embaixador, dos Estados 
Unidos, l,.incoln Cardan_ é sabido e comprO
vado- a imprt?nsa norte-americana compro
vou isso. Ora, hoje, temos que nos precaver, 
impedir a qualquer preço a invasão militar nor
te-americana no Panamá, para que não se 
dê a invasão posterior que é o grande sonho 
norte-americano - a invasão da Amazônia 
-pois com os projetas de parlamentares nor
te-americanos no Congresso norte-america
no, se aprovados, descaracterizam o que eles 
vêm defendendo; a soberania relativa nossa, 
sobre a Amazônia. 

Neste sentido, por isso, alertamos, ligar bem 
os fatos - Malvinas, Panamá e Amazônia -
às intervenções brancas que já vêm fazen:do 
os norte-ameriCanos. 

Portanto, aqui, Sr. Presidente, ao encerrar 
estas mirihas considerações, hoje, quero dei
Xar bem dãro-a Importância e a trans~ndên
cia que elas têm, pelo precedente gravíssimo 
de uma intervenção no Panamá, pois significa 
automaticamente a intervenção na !"iicarágua 
que significa preparar a opinião pública para, 
mais tarde, haver uma intervenção na Amazô
nia, como é pretensão deles. É posição e dever 
do Brasil, da política externa, opor-se à .inter
venção no Panamá para garantir de imediato 
uma ação preventiva, e seguindo os princípios 
da defesa da autodeterminação, a não inge
rênda dos assuntos internos, tanlO no Panamá 
como -em todos os outros países latino-ame
ricanos, inclusive válidos para a defesa dos 
próprios interesses nacionais. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~AínOa há a inscrição de um orador, Senador 
AUreo Mello. Lembro a S. Bel' que dispõe de 
apenãs--15.miriut~S. -

O SR. ACIREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguint~ discurso.) -Sr. P_res~
dente, Srs. SeriadoreS, a_ minha intervenção 
é, por assim dizer, um prolongamento das pa
lavras do Senador Aluizio Bezerra. Também 
filho da Amazônia, sou daqueles que .têm pro_
curado aqui, neste mandato, defender os inte
resses da minha terra, da minha região, em 
última análise, do próprio Brasil. 

V. Ex" e todos os demais colegas sãç teste
munhas da luta qUe temos encetado, todos 
nós da bancada amazônica, ·a· respeitO de um 
dos segmentos mais importantes para aquela 
áiea, justamente o dos transportes, em que 
a Ç.mpiesa de _Navegação da Amazônia S/ A 
vem sendo acolnetida, _invariável e sis~emati-_ 
çamente, por tentativa de privatização inade
quadas para aquela área e completamente es
tapafúrdias diante da nossa realidade ,s_QC.ial, 

Já se disse desta tribuna qua a_ Arilãzônia 
é uma região especial, quase que um conti
nente ou_ um planeta à parte que não pode 
ser administrado pelos parâmetros corriquei
ros de outros "Brasis': que possuem caracte
risticas geográficas e antropológicas bastan:te 
diferente daquelas que nos são peculiares. 

-0 problema dos transportes na Amazônia 
é das mais delicados e dos mais sérios. Sabe
mos que as empresas particulare-s de navegã"
ção são as responsáveis pelo recorde nefasto 
e triste de afundamentos, afogamentos e mor
tes por naufrágio de dezenas e centenas cj.e 
embarcações, que têm ceifado vidas preciosas 
na região. Citamos até o caso horripilante daa 
quele dono de_ emb.,_rc;a_~Q- que está preso 
- que pagou escafandristas para, no porto 
da cidade de Óbidos, abrirem o ventre de c.a
dáveres submerso_s e presos __ às ferragens de 
navios que afundaram numa área em que o 
rio atinge 178 metros de fundura no seu talve
gue, para que os corpos, em função dos gases 
da tumefação, não viessem a subir _à_ tona d'á~-
gua, para caracterizarern__rnais o corpo de de
lito e. conseqüentemente, a culpa daquele ci
dadão. 

A imprensa do Sul e do Brasil proclamou, 
com destaque invulgar, a morte horrenda da
queles infelizes. que perece.ram no Bateau 
Mouche,· no entanto, lá para o Amazonas isto 
é rotineiro~ Temos os chamados "recreios" 
Não sei porque têm essa denominação, pai
que não têm na_da de recreativos, São explo
rados comercialmente com a conivência de 
certas representações das capitanias, que dei
_xam que as embarcações sigam superlotadas, 
sem o devido lastro, _s_em _a adequada tripu-
lação; -

Já fomos ao Senhor Presidente da Rep_ú
blica para fazer ver a Sua Excelência a dife
rença entre a privatização de empresas em 
outros lugares e a privatização da Empresa 
de Navegação da Amazônia S/A. Sua Exce
lência chegou a falar que este assunto poderia 
ser, inclusive, agendado pelo prôximo Gover
no. 

Acredito, até hoje, até prova em contrário, 
que Sua Excelência não esteja profundamente 
a par das coisas que se vão desenrolando na 
sua ~dministração. De outra maneira, não po-
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deria compreender a edição de um Decreto 
ri' 97.754, de 17 de maio de 1989, em que, 
após as explicações. após os enten~imentos 
que foram mantidos com o Senhor Presidente 
JoséSarney, seja editado este ato por ele subs
crito e, mais, por Paulo César Ximenes Alves 
Ferreira, do qual nunca tinha ouvido falar, e 
pelo Ministro João Batista de Abreu, dizendo 
que a Empresa de Navegação da Amazônia 
tem 1 O dias para nomear, mediante indicação 
do Sr. Ministro da Fazenda, o seu liqüidante, 
que terá remuneração equivalente à do cargo 
de Presidente da Empresa; de-Clarar extintos 
os mandatos e cessada a investidura do presi
dente, dos diretores e dos membros dos Con
seltros de Administração e Fiscal da socie
dade, sem prejuízo de responsabilidade pelos 
respectivos at()s de gestão e de fiscalização. 

O Senado aprovou-;:,_:_ estou atento ao reló
gio, diante da advertência de V. Ex', Sr. Presi~ 
dente- emenda de nossa autoria e.de outros 
Senadores da Amazônia, sustando, incorpo~ 
rada a um decreto legislativo da lavra do Sr. 
Senador Maurício Corrêa, a privatização da 
Empresa de Navegação da Amazônia S/A, 
bem como da Siderama, outro órgão que visa 
a potencializar a Amazônia de material de in~ 
dústria pesada do ferro e do aço, e ainda da 
Companhia de Navegação -da Bacia do Prata, 
que foi também apresentada pelo eminente 
Senador Wilson Martins. 

Essa matéria, aprovada pelo Senado através 
das nossas emendas, já se encontra na Câma
ra dos Deputados para ser confirmada, e acre
dito que o será, pelo patriotismo, pelo bom 
senso dos Membros do Congresso Nacional, · 
tendo como Relator o nobre Deputado Aloysio 
Chaves. 

Faço, i::laqui, a minha ponderação ao Se~ 
nhor Presjdente da República, mais urna vez, 
para que não permita que a falta de juízo, 
a falta de bom senso, es_condendo sem dúvida 
a orientação de falsos técnicos e, quiçá, de 
maus amigos, de péssimos amigos, venha a 
transformar esse caso _da Empresa de Navega
ção da Amazônia S/A num crime contra o 
povo daquela terra, daquele Estado, porque 
o povo do Amazonas depende da Empresa 
de Navegação da Amazônia S/ A, que cumpre 
de fato as normas e as determinações da legis
lação, para o transporte, em horas e em dias 
certos, daqueles habitantes ribeirinhos. E não 
é apenas uma empresa de caráter comercial, 
como pretende o Governo caracterizá-la; é 
uma empresa de caráter social, uma empresa 
de progresso amazônico. 

No momento em que, como disse o nobre 
Senador Aluízio Bezerra, se teme uma inter• 
venção internacional na Amazônia, esses de
cretos, ess_n; ~rivatização da Enasa são uma 
preparação, uma contribuição para que se tire 
um pedaço que realmente é o mais rico e 
o maior de um País, do qual não pode ser 
tirado. Espero que as Forças Armadas brasi
leiras, diante dessa ameaça, intervenham no 
caso. 

Existe aqui um projeto de lei, da autoria 
do nobre Senador Ronan Tito, que tomou o 
n9 94 e dispõe sobre a privatização das empre
sas estatais, e dá outras providênias. que inse-

re, no seu art. 3~. que "a privatização das em
pre_saS" estatais fica sujeita à aprovação do 
CongreSSo Racional". Ess.e documento, na 
sUa juStificação, acentua que, conceituai e po
liticamente, as emPresas estatais precisam ser 
encaradas como "uma presença interna consi
derável, já que representam algo em torno 
de 60 bilhões. 

Não se pode ir privatizando, estupidamente, 
empresas, somente pelo fato de serem esta
tais. A empresa estatal tem o seu gerente, o 
seu capitalista, o seu empresário no próprio 
Estado, e é o Estado quem lucra para o povo, 
não para negociatas torpes de cidadãos "sala
fras", ordinários, mau-caráter, que serão des
mascarados para serem devidamente justiça
dos, neste País, porque não têm amor ao povo 
e não têm o sentimento de honra nem de 
dignidade, estando sempre prontos a reaJizar 
negociatas torpes que prejudicam a coletivi
dade e maculam o caráter dos homens hones
tos. EsperO que- esse fato seja olhado e anali
sado devidamente. 

0- Sr. Alu~z_lo Bezerra - Permite-me V. 
EX" ün1 aP8rte? 

O SR. AUREO MELLO - Ouço V. Ele 
com muit<?_prazer. 

O Sr. Aluizio Bezena --Nobre Senador 
A1,..1reo Mello, V. EX' aborda tema da mais alta 
importância nesta Casa, que diz respeito ao 
sistema de navegação da Amazônia, através 
da empresa arnazônica ENASA, antiga 
SNAPP, conhecida por todos os ribeirinhos 
da Amazônia. Esperava-se ã: .. -chatiriha" da 
Amazônia, como era conhecida, como -se es
pera alguma coisa muito querida, até porque 
multas vezes todo o- abastecimento se dava, 
em grande parte das cidades interioranas da 
Amazônía, através dos grandes rios, através 
das "ch,;~:tinhas" e das embarcações_ e da anti
ga SNAPP, hoje ENASA. De maneira que 
constituem mesmo, Sr. Presidente, parte do 
componente sócio-econômico-cultural as 
chegadas, as despedidas, a formação de nú
cleos nas_ margens do rio, onde essas embar
cações se reabasteciam, recebendo lenha, no 
seu período inicial, quando eram máquinas 
a vapor e, sobretudo, exercendo o trabalho 
de ocupação, de penetração da Amazônia, das 
fronteiras. Esse papel sócio~econômico-cul
tural da antiga SNA.PP, ENASA hoje, é de im
portância nacional para a ocupação.- Estive 
há pouco, Sr. Presidente, visitando a_ região 
da Calha Norte, saindo de Boa vista, visitando 
a região de SufucuCu, de Lavaretê, de São 
Joaquim, de São Gabriel da Cachoeira. Estou 
apresentando, inclusive. uma emenda nas di
retrizes orç8meritáiias,--pai-a garantir recursos 
para a or.upação dessa região da Calha Norte, 

_ na fronteira da Venezuela com a Colômbia, 
onde somente as comunidades indígenas na
tivas existem. O trabalho que o Governo Fede
ral faz hoje para _manter essa ocupação é ex
traordinário; através de aeronaves, corno -''bú~ 
falos", transportando máquinas pesadas para 
abrir clareiras no meio do mato, com apoio 
dé hélícópteros de grande parte. Tudo isso 
para fazer uma ocupaç:ão, ocupáçãó essa que 

Ja foi realizada no rio Amazonas, onde essa 
embarcação, através da empresa, ... (0 Sr. Pre
_sidente faz soar a campainha). Já concluo, 
Sr. Presidente, .o meu aparte. Essa embarca
ção é importantíssima. E defende, muitq b~rn. 
o _nobre Serladoi Aureo- Mello, com o que eu 
também concordo, a privatização não de
monstra nenhuma eficácia, porque todas as 
empresas bancárias fal_iram_ sendo privatiza
das. Então, o que é fniportante é o alcance 
social dessa empresa. Considero que V. Ex" 
tem inteira razão. Estamos juntos para defen
der essa proposta. 

O SR. AUREO MELLO - Obrigado a 
V. EX 
.. -Ante o troar da campainha, Sr. Presidente, 
encerro· meu discurso. (Muito bem!) 

O SR. PRESmENTE (Pompeu <:i e Sousa) 
--Concedo a palavra ao nobre Congressista 
Jut~hy Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB'-
BA. Pronuncia o Seguinte disCurso.)- SI-. Pre-:
sidente, Srs. Senadores: 

"Hoje, o maíof peso-de uma çlééada 
deserífreâda de' pedidos de empréstimos 
não incide nos militares ou naqueles que 
têm_conta em bancos no estrangeiro, ou, 
ainda, nos que conceberam os anos _de 
desperidício. O fardo -inCide-sõbre Õs po· 
bres que são privados do atendimento 
de suas necessidades básicas, _sobre os 
desempregados que vêm testemunhan
do a erosão de tudo aquilo pelo qual tra
balharam, sobre as mulheres que não 
têm aJimenfoS suficiE:i1téi para-se iTiãrit"er 
em boa saúde, sobre o fisico e a mente 
das crianças que não estão se desenvol
vendo adequadamente, por causa de 
doenças e desnutrição sem tratamento, 
e a quem se nega a única oportunidade 
qu~ teriam de_ freqüentar_ urt_:ra esco!~· 

E difícil corise-guir um forte impacto 
com a análise simplificada de que os-ricos 
forneceram os ·empréstimos e ós pobres 
se endividaram. 

Quandó esse -impacto -se concretiza no 
aumento dos índices da mortalidade in
fantil e do percentual de neonatos com 
baixo peso, na queda das médidas peso
por-altura de crianças com menos de cin
co anoS e dobaix_o percentual de_ c~ia!lç_as 
-entre 6 e 1 1-arios ::..::.-matriculados nas 
escolas, -é iinperioso abandonar as forma
lidades d~ linguagem econômic~ ~gritar 
que o que aconteceu é uma- vergonha 
e um atentado contra expressiva parcela 
da humanidade. A dívida do mundo em 
désenvoivimento, tanto na- forma como 
foi contraída quanto na forma de ajuste 
exigida é urna mancha econômica nesta 
segunda metade do século XX. 

Permitir que- o corpO e a-: menTe âe 
crianças em éresdrriento ·pãguem peios 
problemas económicos do mundo é a 
antítese do conceito de civilização. Nada 
pode justifiCada! atitude, que nos enver
gonha e diminui." (TrechO do relãtório 
Situaçãõ MUridíãT da lnfãncia, do Fundo 
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das Nações Unidas para a Infância-:-Uni
cef de 1988/1989.- págs 29 e-30). 

Talvez a leitura_ repetida e sistemática _deste 
texto do Unice_f fo_sse sufide_n~e para despertar 
nas pessoas a verdadeira c::::onsdência do que 
signifka a crlse de d(yida_ e~~IDª dos países 
em desenvolvimento. que hoje atinge um total 
de_ 500 bilhões de dólares. _Mas. apesar do 
tom incivo--:- são-os índjq::s sociais que mos
tram o verdadeiro retrato _ _d~ssa tragédia que 
se desenrola diante de nós. __ _ 

É preciso saber que, depois da década de 
70, cuJa crise de petróleo gerou mais petrodó
lares do que os países desenvolvidos pode
riam capitalizar e que foram impingidos aos 
países em desenvolvimento sob forma de em
préstimos, no ano de 1980, cinco milhões de 
crianças morriam em conseqüência d<lS doen
ças mais comuns, comO saramp-o, -coquelu
che e tétano, que deixaram definítivam(;!nte 
incapacitadas mais afguns milhões de crian
ças. 

Naquele mesmo arro, dez mtl crianças mor
riam diariamente de desidratação, causada 
pela diarréia, em diferentes partes do mundo 
em desenvolvimento. Aliás, desde 1945 até 
então, a desidratação exterminou mais de 150 
milhões de vidas, o que ê uma cifr_a_bem supe
rior a todos os mortos civis e militares das 
duas guerras mundiais. E quase __ tod_aS essas 
vítimas eram crianças,_ _ 

São estatísticas comO eStas, Sr_,_ P~~ide_nte 
e Srs. Senadores, que mostram a verdadeira 
face da questão da dívida, que fez com que 
nos últimos dez anos, nas 37 _nações mais 
pobres do mundo a redução_dos gastos com 
educação_ tenha atingido 50 por cento e os 
gastos com saúde, 25 por cento. Já o percen
tual de gastos militares,- nesses mesmos pal
ses, são aproximadamente 30% superiores ao 
total despendido nas rubricas Educação e 
Saúde. . . 

"Loucura'' e "vergonh~"- são algumas das 
palavras utilizadas no relatório da _qnicef para 
definir as conseqüências das distorcidas políti
cas de ajuda ~ernª_-::::- __ tanto de governos 
e instituições multilate.rais_, como_ d~ ban_cos 
comerciais - de um mundo industrializado 
que _c:ohsome, a cada quatro semanas, 50 b!:
lhões de dólares em despesas militares. Essa 
mesma quantia, segundo cálculos da Unicef, 
p-oderia ser destinad" ?IÍ1ualmente aos países 
em desenvolvimento para erradicar a pobreza, 
através de ações básicas de saúde, de investi~ 
mentes em_educação primária e redução do 
analfabetismo, em habitações de baixo custo, 
em infra-estrutu.~:a d.e s~nea_ro_ento, em_habili~ 
tação para que as próprias pessoas ajam em 
prol de sua melhor s_a(!de e permita às mulhe~ 
res as condições adequadas de exerc;er a ma~ 
temidade da forma mais _çligna. 

Há 20 anos, as Nasões Unidas estabele~ 
ceram como meta a desti.nação de 0,7 por 
cento do PNB dos países desenvolVidos à aju~ 
da externa. No entanto~ apenas a Noruega, 
a Holanda, a Dinamarca e a Suécia vêm cum~ 
prindo esta meta. QUanto aos dois países de-
senvolvidos com os maiores superávitS da ba~ 
lança comercíal-Japão, 80 bilhões de dóla~ 

res e República Federal da Alemanha, 40 bi
lhõeos de dólares - des_tinam, respectivamen
te, pouco mais de 0,3 pof- centõ e 0,4 por 
cento de seu,s PNB à ajuda externa. A França 
e a Finlândia destinam 0;5 por cento. 

-o dado mais surpreendente, Srs. S!:'!nado
res, ê que os Estados Unidos da América, entre 
os dezoito países integrantes da OCDE- Or
ganização para a Cooperação e o Desenvol
vimentO Econômic6, está em penúltimo lugar 
- perdendo somente para a Áustria - em 
termos de percentual do PNB aplicado em 
ajuda externa. O país mais rico do mundo, 
hoje duas vezes e meia maiS rico do que no 
final da Segtnlda Guerra Munida!, vem alocan
do à ajuda externa apenas 0,2 por--cento de 
-seu PNB. _ 

É importante lembrar que fOi-· exatamente 
este percentual do PNB norte-americano-que 
foi transferido- para a Europa, em 1947, por 

-ocasião do Plano MarshalL A partir da injeção 
-de recursos no continente europe"l.l_ e no Ja-
pão, arrasados pela guerra, houve uma firme 
retomada do crescimentq -eç_oi;tômic.o_,._ e~ ní
veis de _desenvolvimento sem precedentes. 

Mas se há dez anos_ o fluxo de recursos 
líquidos repassado pelas nações ricas aos paí
ses .em desenvolvimento era da, ordem de 40 
bilhões de dólares, hoje houve uma inversão 
e são as nações mais pobres e_ as em desenvol-

--vimento que, somadas as quantias pagas por 
-~onta da Qívida exj:.erna ~ as perdas prove-
nientes da redução nos pr:_eços das matérias 
primas, estão transferindo, anualmente, aos 
país.es lndustriali.~ados recursos da ordem de 
60 bilhões -~e dólares. Esta situação é, eviden
temente, inaceitâvel. 

-· Embora a cris_e econômica dos_ __ anos 80 
tenha élfeta,do genericamente tanto o mundo 
industrializado como _os países em desenvol
vimei110,- as·-consecjüências são o_bviamente 
menos graves nos países ricos e_ altamente 
perniciosas nos países menos desenvolvidos. 
~os úJt[m.os anos, Srs. SenadOres, o Brasil, 

bem cOmo os pZiíses integrantes do Grupo 
dos Oito - que rec~ntemente mantiveram 
nova reunião sobre as questões econômicas 
la~ino-americanas e, especialmente a dívida 
externa _vêm lutando para que os países deve_
dores tratem dessa questão se não de maneira 
Uníficada, de forma concertada. É preciso que 
as experiências de cada . 1,1m, c:Ientro de sua 
especificidade, sirvam tanto como experiência 

- como para a definição de uma maneira polí-
tica_ e mais humana no tratamento da dívida 
externa. 

Não é preciso mais repetir que a dívida ex· 
tema não é uma questão econõmica, mas 
uma questão política, no_sentido que, ao reali
zar um imenso esforço para cumprir suas me
tas e atender seus compromissos relativamen
te ao pagamento das parcelas anuais da dívida 
contraída.. QS líd~res dos países_em desenvol
vimento estão seri.do bons pagadores mas, 
ao mesmo tempo, maus gestores de_ suas na
ções. 

Os bilhões de dólares repassados ao mundo 
rico pelos pobres significam menos escolas, 
menos postos de saúde, menos habitações, 
menos saneamento e_maiores taxªs de morta-

!idade infantil, de mortalidade materna, de ní
veis de desnutrição, de desemprego e d:e defi
ciência de habitaçõe,s. 

A longo prazo, todos esses dados - que 
simbolizam trágicãs carências-:-yâo si9nificar 
não s6 taxas de crescimento c_adª vez mais 
reduzidas, mas, e este é_ o pior aspecto, o_au: 
men~ da pobreza das naÇões que constituem 
o mundo em desenvolvimento, E.se·a solida
riedade está ausente dessas políticas pratica
das pelos ricos. eles deveriam ao menos pen
sar que, a médio e a longo prazo, essa dissemi
nação da miséria nos países do Terceiro Mun
do terá, também, como conseqüência o _estrei~ 
tamento dos inercados para exportações e a 
inviabilidade do próprio cres-cimento do mun
do industrializado, no futuro. 

Lembrerilos, Sr. Presidente, Srs. SenãdPres, 
que _quase 20 por cento das exportações da 
Comunidade Eéonômica Européia ...,-- CEE, 
mais de_3_0"por cenfo das exportações norte~a~
mer1canas e igüalmente 30 por· tehto das ex
pOrtações japonesas têm como destino o 
mundo _em desenvOlvimento. Logo, se os 25 
por cento dos saldo.s das nações em desenvol
vimento, atualmente utilizados para pagamen
to da dívida, fossem destinados a investimen
tos e a importações, os _interesses do mundo 
_desenvolvido eStariam melhor atendidos. 

Mas não há equivalência possível entre os 
nllmeros da dívida externa, e os tristes índices 
sociais verificados nos países em desenvol
vimento. Muito mais grave do que a dívida 
externa 'é a dívida social. 

Se hoje verificamos a forma irresponsável 
como foram feitos QS empréstimos que toma
ram a dívida externa do J erceiro Mundo irnpa

_.Qáve~ ?crescente-se a is~ a insensatez da utili
Zação dos recursos provenientes da ajuda ex-
tema, nestes mesmos. países. -

S~bstdia-se o en_sino universitário e secun
dário, além de _se criar universidades estatais 
graty.itas, enquanto o ensino primário, obriga
tório (no Brªsil, <:onstitucionalmente) __ rec,ebe 
pequena parcela dos recursos do setor ~de edu
cação, bem como a alfabetização de adulto_s. 

No setor de saúde, a realidade é assusta
dora: a cada dia, emiod_p o mundo, mil mulhe
res, em geral jóVehS, mory-em em decorrência 
de complicações pré_e pós-parto ou-por abor
tos mal feitos. Todos os dias, cerca de 40 
mil crianças, menores de cinco anos, morrem, 
mais de 80 por cento eni. conseqüência de 
tétano, sarampo, coqueluche, diarréia, infec· 
ções respiratórias ou malária, quase sempre 
associádas a alt.os níY.eiS de desnutrição. As_ 
crianças que conseguem sobreviver, milhares 
delas estão irreversivelmente destinadas_ a ja
mais alcançar a plena saúde fisica e mental, 
em razão da desnutrição. 

Se_ hoje, graças à ação de agências mult11a· 
terais como a Oraganização Mundial de Saú
de, a Unic~f, a Fao, o Programa Mundial de 
Alimentos, o Fundo InternC}cional para á_De
senvolvimento Agrícola, o Programa das Na
ções Unidas para o Desenvolvimento, a Unes
co; além de OrganizaçõeS privadas que _exer· 
cem qu.otidíanarhent€: ã solidariedade, mais 
da_ metade das crianças do mundo em desen
volvimento está imunizada e protegida dessas 
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doenças, ê preciso ter em vista que_ há uma 
outra metade totalmente exposta. 

Somente quando essa outra metade de 
crianças estiver devidamente protegida será 
possível salvar três milhões delas, que ainda 
morrem a cada ano, evitar os 250 mil casos 
anuais de poliomielite, bem como os milhares 
de casos de cegueira - por carência de vita~ 
mina A - , de desnutrição e de incapacidade -
mental definitiva. 

A imunização infantil universal- meta per
seguida pela OMS QUe -deveria ser atingida 
no ano 2000 - é hoje uma das prioridades 
do mundo em desenvolvimnento, mas que 
deveria ser tacitamente aceita e procurada pe
los países _ricos, que nos destinam ajuda ao 
desenvolvimento. 

Embora a prática dos últinios anos, timtõ 
no mundo desenvolvido como no mundo em 
desenvolvimento, comprove que a Terapia de 
Reidratação Oral - TRO - uma forma Sim
ples e altamente eficiente de.. evita;r a desidra
tação- pode salvar milhões de vidas, apenas 
25 por c_ento das nações em desenvolvimento 
receberam, de forma sistemática e pragmá
tica, informações sobre a 1RO. Ainda temos 
dois milhões e rneio_d_e_crianças morrendo, 
anualmente, por desidratação e um número 
superior fica desnutrido, em razão de doenças 
diarréicas freqüenteS. · 

"Chacina silenciosa" é. a e_xpressão usada 
no relatório 1988/89 da Unicef para qualificar 
urna situação, que seria perfeitamenteevitável 
desde que as infonnaÇõ~s sobr_e TRO fõSsem 
disseminadas através dos países, colocados 
ao alcance dos serviços de saúde e das popu
lações, especialmente as mães. E este é um 
exemplo, entre vários, de soluções simples e_ 
baratas para graves problemas de saúde públi
ca, ainda não resolvidos em boa parte do mun
do em desenvolvim_e_nto. 

As 250 mil crianças que se __ tomam cega-., 
em todo o mundo, todos os anos, por não 
terem possibilidade de comer verduras ou re~ 
ceber uma cápsula de vitamina A poderiam 
estar perfeitamente saudáveis, a um custo de 
dez centavos de dólar por criança. 

Da mesma forma, a utilização de sal iodado, 
como já se faz no Brasil, de forma genera
lizada, poderia eliminar as seqüelas da carên
cia de iodo, que reduzem- a· pro-cJUtiviaa-ae dos 
trabalhadores adultos e causam danos físicos 
e mentais irreversíveis em centenãs de milha
res de crianças. 

O custo per capita anual que permitiria o 
acesso universal para as camadas mais pobres 
da população mundial às atenções_ primárias 
de saúde, incluindo o atendimento matemo
infantil, seria de-a pena~ cinco dólares, confor
me atesta a experiência em países mais po
bres. Igualmente, no campo da educação, o 
custo médio para o atendimento de todas as 
crianças na faixa etária de 6 a 11 anos seria 
de 25 dólares anuais por criança. 

No que com;erne aos serviços de abasteci
mento de água e saneamento, o--custo por 
pessoa e por ano atinge a irrisória sõma de 
seis dólares por pessoa. Hoje, calcula-se que 
a população mundial em estado de absoluta 
pobreza, atê 1990, perfará um total de um 

bilhão de pessoas. Mas o atendimento das 
nec_essidades básicas em educação, habita
ção, saúde, saneamento, habilitação, deverâ 
atingir- até O finãl da âé_cada de_90 - um 
terço da população mundial, ou seja, entre 
1,5 bilhão~ e 2 bilhões -~e pessoas. 
_Para concretizax as metas ~m educação, 

saúde, saneamento, habitação, abastecimento 
de -âgua, Seriam necessários, nos próxifnos 
dez anos, uma soma estiJ1l~da en.tre 30 e 50 
bilhões de dólares_ anuais, _o que significa ape
nas meio por cento do total de recursos -
13 trilhões de dólares~ movimentados pela 
economia mundial 

Mas toda a questão não é simplesmente 
_de recurs_os disponíveis, Srs. Senadores, mas, 
sini, a necessidade de um redirecionamento 
das políticas nacionais ·e internacionais, que 
busquem o·que o _Unicef çhama de "desenvol
vimento real" e de "desenvolvimento com di
mensão humana". Através da realocação dos 
recwsos hoje existentes, do redirecionamen_to 
das prioridades governamentaiS e da reestru7 
turação _dos orçamentos. _estaríamos cami-
nhando em direção a um outro tipo de desen
volvimento: 

Basta lembrar o caso_ do Brasil, que, ao defi
nir cortes orçamentários em busca do sanea
mento das finanças públicas, no final do ano 
passado,_ a chamada Operação Desmonte, re~ 
duziu drasticamente as dotações orçamentá
riaS dos setofeS: rnãis importantes: saúde, edu
cação, serviçoS públicos_-água, esgoto, ro
dovias etc._- pesquisa em ciência e tecno
logia, extensão rural, serViços soCiais etc. 

Mas, além da racionalização das políticas, 
dentro de uma visão menos imediatista e mãis 
prospectiva do que seria o crescimento e -o 
desenvolvimento, seria suficiente - para Co
brir os· gastos de ajuda externa - a transfe
rência de 5 por cento dos gastos militares 
anuais, que atingem mais_ de um trilhão de 
dólares por ano. 

Não é_ por acaso que, no âmbito das organi
zações multilaterais,_ especialmente aquelas li
gadas à Organização das Nações Unidas, veri~ 
fica-Se, d_esde _meados _â_a_dé_c_ad_a de 70, uma 
unifiCação das posições dos países em desen
volvimento e uma forte pressão para que as 
políticas voltadas para a saúde (Organização 
Ml.mdial_da~Saúde), educação e cultura (Unes

_ço), agricultura e alimentos- FAO e Progra
ma Mundial de_ Alimentos. entre outros, _ado
tem essa visão do "crescimento real" .. 

Nos últimos 15 anos, os países latino-ame
ricanos, africanos _e asiáticos iniciaram Unia 
luta conjunta, em beneficio de suas popula
ções e ~de .seu fut_uro, reclirecionando --com 
o apoio de alguns países ricos - metas e 
recursos. A crise não se_ fez tardar e os EUA, 
seguido em alguns casos por países sob sua 
_influência, tentou recuperar sua força e poder 
de barganha, pelo não_-pagamento de suas 
quotas na ONU ou a simples saída de _alguns 
destes organismos, corno- foi o caso _da UneS
co,' 

Mas tanto_as Nações Unidas, como algumas 
de Suas agências. conseguiram se reorganiZar 
e implementar seus planos e programas, ape
sar da súbita redução de seus recwsos. Atual-

mente, já estão superados superados_ algns 
impasses, maS pennanece um melhor equilí
brio de forças entre o mundo rico e o mundo 
Pobre. E riãO ·é por a: caSO: que, nos--últimos 
ano_s, o pr6pri6 papel de pacificaÇão e de equi~ 
librio da ONU esteja colhendo frutos concre
tos, no que se refere a conflitos velhos de 
muitos anos, em diferentes pontos do mundo. 

Pelo menos em seu final, a áé_c-ada de 80, 
um período de imensa dificuldades em termos_ 
econôrnicos e sociais, eSfá se dirigindo p-ára -
uma nova realidade, onde_ o desarmamento 
dos homens e dos espíritos têm permitido a 
abertura de novos caminhos em busca_do ver
dadeiro sentido da paz. 

Não apenas a redução de mísseiS nucleares 
ou o fim de gu"errã.s localizadas e ocupações 
de territórios, mas, sobretudo, o esforço de 
pessoas, instituições e_ governos no sentido
de oferecer à maioriã. da popUfaç-ão--nii.mdial 
-aquela constituída pelas camadas mais po
bres- condições dignas de vida e de trabalho"; 

Como poderemos aceitar, Sr. Presideneie,_ 
S"iS. Senadores, que _o país que exibe o oitavo 
PNB do mundo o sétimo, como foi _anunciado 
recentemente, tenha 30 por cento de sua po
pulação, ou seja 50 mllhóes de: pessoas, viVen
do na mais absoluta pobreza? 

Segundo dados da Organização lntemadO
nal do Trabalho - OIT, exiStem na América 
Latina entre 120 e -160 -niilflóes_-_de Pessoas 
pobres, o que signifíca uin creSCiirientO_eritre 
33 e_ 39 por cento do número -de pobres no 
qüinqüêniõ 1980/85. Enquanto isso, nomes
mo período, o_ núnlero -de_ desempregados, 
nos países da América Latina aunientou em 
48 por cento. -- -- · 

O economista Carlos L essa, diretor da Área 
Social do Banco Nacional de Desenvolvimen~ 
to Económico e_Sodal, ao proferir na Unicamp 
uma palestra sobre_o tem-a ·'Pobreza e Exdu
são_Social", no encontro Brasil Século 21, re
centemente, classificava esses núdeos popu
lacionais, unidos pela miséria, tanto no campo 
como na cidade, de "Nações da Miséria'". 

Segundo _ele, os grupos populacionais reu
nidos em favelas, invasões ou mesmo na área 
rural, "têm suas próprias constituiçôes e uma 
específica cidadania", em sua dura batalha pe
la sobrevivência, sem grande ajuaa. 

_Em termos de imunização, é preciso reco
nhecer que grandes passos foram dados, em
bora ainda resta muito a ser felto, na medida 
em que ãj5eriãs .:f vadnaÇ:ão arittp6lio atingiU; 
no Brasil, uma cobertura_de 90 por cento da 
população de até cinco anos. 

O Brasil estabeleceu junto à OMS a met~ 
de cobertura entre 80 e 90 por cento na imuni
zação das seis doenças básicas - sarampo, 
tétano, coqueluche, difteria, tuberculose e po
liomielite, até 1990. 

No entanto, doenç-as_como sarampo, difte
ria, coqueluche e tétano têm uma cobertura 
de pouco mais da metade das crianças: sa
rampo - 55 por cento e_ DPT - 3 doses 
-57%. Já a tuberculose, através da: vacina 
BCG, tem uma cobertura ligeiramente_ supe-
rior: 68 por cento. -

O índice maiS Preocupante é o de aplicação 
da toxóide tetànica nas gestantes, visando a 
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Imunizar mãe e filho, que tem uma cobertura 
de apenas 12 por cento. Nossa taxa .4e mortaw 
!idade infantil, emQora tenha tido uma redução 
média anual de 2,17 por cento - -de 1950 
a 1987" -: (}inda estã ·em 64/1000, até uin 
ano de vida. E a mOrtãlidade materna, por 
más condições durante o parto e a gestação 
ou problemas póswparto, ou ainda, por abortos 
reafízados em péssimas condições - estimaw 
se que ocorrem no 6rªsj_l_cerca de três milhões 
de abortos clandestinos por ano - é de 
150/1000, nesta década. 

Entre os recém-nasc;idos, 8 por cento naS
cem com baixo peso e as mães que ama
mentam seus filhos são pouco mais da meta
de, até três meses, ou seja, 59 por cerlto. Este 

' percentual cai brutalmente para 19 por cento 
quando se avalia a amamentação até seis me~ 
ses, considerada pelos médicos o perfodo 
ideaJ para a perfeita imunizaÇão do bebê e 
para que ele tenha melhores condições de 
nutrição. Apenas 5 por cento das r'nães ama~ 
mentam seus mhos até 12 meses. 

No periodo de 1960 a 1987, a taxa de fertili~ 
dade das mulheres brasileiras passou de 6,Z 
para 3,3, fato que poderia ser explicado através 
de dois outros dados: de 1981 a 19$5, a preva~ 
lência de anticoncepcionais atingiu 65 por 
cento - incluindo-se aí tanto o uso da pílula 
anticonceptiva como o DfU e com um impres~ 
sionante número de ligação de trompas que 
vêm sendo realizada nas periferias urbanãS 
-e por outro lado, o avmento da população 
urbanizada, atingindo 75 por Cento, em 1987. 

Conseqüentemente, o" é:reSciriiértto -anUal 
da população brasileira, que era de 2,4 por 
cento entre 1965-1980, foi reduzido para 2,2 
por cento, entre 1980~ 1986, /Ve5perãl}çá d~ 
vida, que era de 55 anos em 1960, atualme~;tte 
é de 65 anos; .. ·- -

Mas não existem dados atualizados sobre 
a desnutriçáo de menores de cinco anos e 
nem sobre o. percentual da população que 
tem acesso aos serviços de _saúde, embora 
se registre que 73 por cento dos recém~nas~ 
ciclos são assisttdos, ·pelo ·siStema -de saúde. 
A taxa de mortalidade de menores de cinco 
anos, que era de 160/t:OOOem 1960,_ta_Inbém 
foi reduzida para 85/1.000, em 1987. 

Mas, entre todo esse leque de índices que 
nos revelam o lado trágico da dívida externa, 
é preciso acrescentar majs dois: a população 
brasileira gasta entre 35 e 3·9 por cento de 
sua renda em alimentação e o Governo brasi
leiro ub1iz:a 33,2 por centó de seu saldo de 
exportações apenas para o pagamento dos 
juros da dívidé3 extel]l_a. 

É -evidente que, diante desse quadro, não 
se pode mais, Sr. Presidente, srs-. senadores, 
deixar de reconhecer a estreita relação entre 
os índices de empobrecimento- e o volume 
crescente de recursos que saem dos países 
em desenvolvimento exclusNamente para pa~ 
gamento de uma dívida injusta e cruel. não 
só em suas conseqüêricias imediatas, mas em 
seu caráter permanente e crescente compro-
metimento financeiro. -

Dados mais recentes, pesquisados pelo Pro
fesSor Maurício Romê.o, a pedido da OIT, reve
lam uma realidade ainda mais assustadora e 

drámatica. S_egundo o profe~s_or, responsável 
pelo Mestrado em Economia da Univer?idaQe 
Federal de Pernambuco, 49,2 por cento da 
população brasileira está abaiXO da linha de 
probreza estabelecida pela OMS e pela F AO, 
vivendo à margem das políticas económicas 
e sociais dO País. 

O percentual atinge 72,1 por cento das fa
müfas nordestinas, mas bem menos na região 
Stfdest~- 36,6 por CentO - e na região Sul 
-34,7 por cento. Mesmo assim, trata-se de 
percentuais reveladores do terrivel retrocesso 
no tamp"?YSOcial verificado em nosso Pa[s. 

O nútnera de famflias que se encontram 
abaixo da linha de indigênda, em todo ·o País, 
é de 32_ por cento, sendo 56,3 por cento no 
Nordeste, 16,6 par cento ria região Sudeste 
e 19,4 por cento na região Sul. Considera-se 
Pessoas .,_baixo da tinha de pobreza aquelas 
que vivem- com 0,88% do salário mínimo e 
abaixo da linha de indigência as que vivem 
com apen~s 0,53 por cento-do salário mínimo. 

Dentro-do mesmo _espírito que dirige nossas 
r~-f]~Õ§_-=-- sobre a relação entre a dívida ex
t.en,-ae O Constante empobrecimento de nossa 
população, bem como a redução no acesso 
a condis:ões mínimas de vida - o Pr9fe~sor 
Romão calcula que a dívida social de curto 
prazo representa o dobro do que o Brasil re
mete, para o exterior, por ano, como paga
mento da_ dívida externa. 

Para ele, séria necessári_o uma redução de 
40 por cento no pagamento da dívida, para 
que fossem aplicados, em nosso_ País~ os 20 
bilhões ·ae dólares necessáriQs, para [utar con~ 
tra a pobreza, nos próximos cinco anos. A 
partir dos dadas obtidos pelo Professor Mau
ríciO Romão, ele .indica cinco pontos ~sen
cials-de uma política voltada para essa imensa 
população empobrecida e desatendida: 

1 -p-olítica assistencial e emergencial para 
socorrer os que estão precisando de alimen~ 
tação imediatamente, por um prazo definido; 
2-manutenção do -crescimento econômi

co a __ um nível não inferior a 5 por cento ao 
ano; 

-~=~<:>lítica de emprego voltada para as mi
cro e pequenas empresas; 

4 _--:- inc_e_ntivo imediato à produção de ali~ 
mentes, visando à redução dos preços e à 
ampliação do mercado de trabalho rural; 
5- aumento da dotação especifica paras 

os setores de saúde, educação, transporte e 
habitaçã.o. -~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o qua~ 
dro do a_rªsil de hoje e estas são algumas 
das soluções possíveis para que evitemos de 
nos transformar numa nação de famintos. 

Hoje, o Legislattvo teve recuperadas suas 
prerrogativas e, além de legislar, buscando a 
construção de uma nação mais justa e equâ
nime, assumiu também a responsabilidade de 
fiscalizar o Poder Executivo, através da aprova
ção e acompanhamento do orçamento gera1 
da.União. _ 

Precisamos estar, mais do que nunca, aten-
--_tg~ e vigilantes na condição de um processo 

de recuperação dos níveis de crescimento de 
uma década ou duas.atrás e de agir- com 
firmeza e vontade política - no sentido de 

dar, a essa imensa população desvalida, a dig
nidade e a qualidade de vida que a nenhum 
indivíduo, e muito menos às crianças, podem 
ser negadas, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar a presente sessão,- designando 
para a _ordinária de "segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislattvo no 13, de 1988 (no 17/88, 
na Câmara dos Deputados), qUe aprova o tex
to da Convenção n~ 144, da Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT), sobre consultas 

· trfpartites para promover a aplicação das nor~ 
mas internacionais ·do trabalho, adotada em 
Genebra, em 1976, durante a Sexagésima: Pri
meira Ret,mião da Conferência _lnteroacionaJ 
do Trabalho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 18, de 
19"89, da Comissão_· -~ . 

- De Relações Exteriore~ e Defesa Nacio
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)" 
........ Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas.) 

ATO DA COMISSÁO DIRETORA 
N• 8, DE 1989 

A Comissão Diretora do Senado Fede_ra_l, 
no uso de suas atribuições e. considerando 
o disposto no art. ge do Decreto-Legislativo 
n" 72, de 1988, bem como o disposto no § 
1<> do art. 3? e nos §§ 1~ e 4? do art. 89 do 
Decreto-Lei n<>2355, de 1"2 de iunho de 1987, 
no § 1 ~ do art. 1 ~ do Decreto-Lei n9 2.425, 
de 7 de abril de 1988, resolve: 

Art. 1? Os valores do subsídio e da repre
sentação dos Senadores da República, ftxando 
pelo Ato da Comissão Diretora n? 57, de 1_988, 
ficam reajustados em 64,24% (sessenta e qua~ 
tro vírgula vinte e quatro por cento), ·a partir 
de 1 ~ de janeiro de 1989. 

Art. 2° Fica revogado o Ato do Presidente 
n• 001, de 1989. 

Art. ,3c Este Ato entra e111 yigor na-qata 
de sua publicação. _, 

Art. 4? Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão Diretora. 18 de maio de 
1989. -Iram Saraiva -Alexandre Costa -
Dlvãldo Suruagy- Pompeu de Sousa - An· 
tônio Luiz Maya - Aureo MeDo. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 153, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no u_so 
das atriblJições q.Je lhe confere os. artigos 52, 
item 38~ e 97, inciso IV, do Regimento InternO, 
em conformidac:le com a i:felegação de_ com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato -n~ 
2 .de 1973, revigorada pelo Ato da Comissão 
Diretora no 12, _de 1983, de acordo çom o 
disposto na Resolução nc 130, de 198j), e tén--
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do em vista o que consta do_ Processo n~ OQjeto: Regular, exclusivamente, o forneci~ 
006.435/89"-0; ieSolvê autOrizar--a Contratação, mento, ao Senàdo, da energia e tétriCa neces-_ 
sob regime jurídico da ConsQiídaçã.o_ das Leis sária ao funcion~mento de suas instalaçõ~s. 
do Trabalho e do Fundo de Garantia porTem- localizadas no SAIN, lote "B". -
po de Serviço, do Senhor João Negromonte _- Licitação:_ Dispensa de _licitação, com base 
Filho, para O emprego de -ASSessor TécnicO, i1Q-:-__ art. 22, inciso VJl,- do- Decreto-Lei no 
com o salário mensal equivalente ao venci- 2.300/86,_e art. 19, inciso VI[, do Ato no 31/87, 
menta do cargo DAS-3,-ã pãrtir de 4 de maio da COmisSão Diretora do Senado Fêderal. 
de 1989, com lotação e exerddo no Gabinete , Crédito pelo qual_ c_orrerâ a despesa: À conta 
do Líder do PMB, Senhor Ney Maranhão. - âO-ProgiarTul de Trabalho O 1 Ó1 021.2_205/819, 

Senado Federal, 19 de maio de 1989 . ...,... Natureza da Despesa 3132-0104/8. 
Senador Iram Saraiva, 1., Vice_-Presidente no --Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
Exercício da Presidência. - -- -- n9 00132/5, de 26-1-89. ~ 

Valor Contratual: Estimado em NCz$' 
4,000,00 (dois mil cruzadOs novOs). 
_--Vigência: 1°-1-89 é! 3-1:12-89. 

PORTARIA 
N•18, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das atribuiÇões regulamentares e tendo em 
vista- os fatos constantes do Processos nQ$ 
O 16250/88-5 e 000321/89:3, resolve, repreen, 
der o servidor CícerO BãrDosa da Silva, Moto
ristã, Matricula n" 2.970, do Quadro de Pessoal 
CLT, com base no disposto no art. 463, item 
I, combinado com o art. 466, item I, da Resolu
ção no 58, de 1972, -por falta de currlprirriento 
dos deveres. 

Senado Federal, 18 de maio de 1989: :____ 
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
N"19, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das atribuições regulamentares e tendo em 
vista os fatos constantes dos Processos n"" 
013754/88-2 e 014410/88-5, Resolve: 

repreender o servidor Celso Henrique da Ro
cha, Agente de Transporte Legislativo, matrí
cula n9 2.551, do Quadro Permanente, com 
base no disposto nos artigos 463, item I, e 
466, item I, da Resolução n9 58, de 1972, por 
falta de cumprimento dos deveres. 

Senado Federal, 18 de mala de 1989.J0sé 
Passos Pôrto, Diretor-Gefal. - -

PORTARIA 
N• 20, DE 1989 

Sfg_r:tatár"ios:t>elo SeriadO feder8l: Dr. José 
Passos Põrto. Pela CES: Dr. -Walter Flores de_ 
Melo. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração de_ Material 
e Patrlmôriio: 

-COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES 

2" Reunião, realizada 
em 5 de abril de 1989 

- ----

Às dez horas e trintà minutos do dia quatro 
de abril de mil nove_ce_n_tos e oitenta e nove, . 
na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador 
Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor Se
nador Luiz Viana, com a presença dos Senho
res Senadores Francisco Rollemberg, lrapuan 
Costa Júnior, Saldanha Derzi, Marco Maciel, 
Chagas Rodrigues, Jamil Haddad e Aluizio Be
zerra, reúne-se_a.Comissão de Relações Exte
rlóres--:- Deixam de comparecer por motivo jus
tificado os Senhores SenadOres Albano Fran
co, Leite Chaves, Nelson Wedekin, Severo Go
mes, João Lobo, José Agripino, Afonso San
cho, Lavoisier Maia e Itamar Franco. Havendo 

-liúinero reQiri"lenUII, o Senhor Presidente de
clara-aCertos o~ trabalhos, dispensando a leitu
ra da Ata da reunião anterior, que é dada por 
aprovada. A seguir ô Senhor Presidente, aten
dendo ao preceito regimental determina que 
a reunião tome-se secreta para deliberar sobre 

O Diretor-Geral -do-Serul:do Federal, no uso as Seguintes Mensagehs: no 256, de 1988, do 
das atribuições que lhe confere o artigo 215 Senhor Presidente da República, submetendo 
do regulamento Administrativo do Senado Fe- à aprovação do Senado- Federai, a escolha 
dera!, e tendo em vista o disposto no artigo do Senhor Regis Novaes de Oliveira, Ministro 
482, parágrafo 1 ~. do mesmo Regulamento, de Segunda Clas_se:~ d_a Carreira d~ Diplomata, 
Resolve; para exercer a função de Embaixador do Brasil 

designar Afrânio Cavalcanti Melo Junior, junto à Jamahiriya Árabe Popular Socialista 
Técnico Legislativo, José Jabre Baroud, Téc_~--- da Líbia, cujo relator é o Senhor Senador Cha-
nico em Legislação e Orçamento e Antonio gas-ROdrigues. N~ 25_7, de 1988, do Senh<;>r 
Carlos de Nogueira, Técnico Legislativo para, Presidente da República, submetendo à apre-
sob a presidência do primeiro, integrarem a vaç~o -do Senado Fe~~ral, a escolt:Ja do Se-
Comissão de Sindicâricia incumbida de a pu- nJ:lor li{Cln _Oliveira Cannabrava, Embaixador 
r ar os fatos constantes dos Processos n95 do Brasil junto à República Popular de Angola, 
006233/89-9, 00ôô52/89-1, 006659/89-6, - Parâ, ~~mulativam~11~(:~ exercei a função de 
006842/89-5, 00699S/89-5 e 007048189-0. _ "Embaixador do Brasil junto à República De-

Brasília, 18 de maio de -1989~ Jos~ Passos mocrâtica de São Tomé e Príncipe, cujo relator 
Pôrto, Diretor-Geral. é o Senhor Senador Marco Maciel. N9_ 156, 

de 1988, do Senhor Presidente da República 
submetendo à_ aprovação do Senado Federal, 
a escolha do Senhor Brian Michael Frase:r 
Neele, Emb~ixador do Brasil junto à República 
Federal da Nigéria, para, cumulativélmente, 
exerêer a função de Embaixador do Brasil jun-

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n"' 034/89 
Contratada: COmpanhia de Eletriddade de 

Brasília ___.:. CES · 
Contratante; Senado Federal. 

to_ à R~pública Popular do Bcnin, cuj~ relator 
é -o Senhor Senador Afuiiio Bezerra. N9 -27, 
de 1989, do Senhor Presídente da República 
sUbirletendo à aprovação do Senado Federá! 
a escolha do Senhor Luiz Felipe de La Torre 
Benitez T eix.eira Soares, Embaixador do Brasil 
junto à República do Quênia, para, cumulativa
mente, exeicer a função de EmbaixadOr dÕ 
Brasil em Maurício, cujo relator é o Senhor 
Seriador Francisco Rollemberg. Reaberta a 
reunião_ em carâter público, o Senhor Presi
dente esclarece que devido ao adiantado da 
hora, deixarão de ser apreciados os seguinte.s 
Projetes de Decreto Legislativo: N9 6, de 1985, 
aprOva os textos da Conveflç.3:0::.rl9 137 e da 
Recomendação n9 145, da Organização Inter
nacional do Trabalho, relativas às repercus
sões sociais dos Novos Métodos de Processa
mento de Cargas nos Portos, .adotadas em 
Genebra, em 25 de junho de 1973, durante 
a 58~ Sessão da Conferência Internacional dO 
Trabalho; n" 11, de 1988, aprova o_ texto da 
Convenção fntera"inericana para Prevenir e Pu
nir a Tortura.. concluída em Cartagena das fn
dias, Colômbia, em 9 de dezembro de 1985, 
por ocasião da XI/ Assembléia_ Geral da Orga
nização dos Estados Americanos, e assinada 
pelo BrasjJ em 24 de janeirÕ de 1986; n9 14 
de 1988, aProva o texto do Acordo -entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Colômbici sobre Sanidade Ani
mal para o Intercâmbio de Animais e Produtos 
de Origem Animal, celebrado _em Bogotá, a 
9 de fevereiro de 1988. Nada mais havendo 
a tratar, o Senl)or Presidente ~gradece a pre
sença de todOs e encerra a reunião, lavrando 
eu, Marcos Santos Parente Filho, Assistente 
da Comissão, a presente Ata qUe, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Luiz Vrana, Presidente. 

COMISSÃO DE RELÀÇÓES 
EXTERIORES E DEFESA 

NACIONAL 

4• Reunião, realizada 
em 27 de abril de 1989 

Às dez hÕras e trinta minutos do dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Nilo Coelho, _sob a Presidência do 
SenhOr Senador Humberto Lucena, com a 
presença dos Senhores Senadores Albano 
Franco, Saldanha .Derzi, Severo Gomes, João 
Lobo, José Agripino, Afoilso Sancho, ltãmar 
Franco, Nabor Júnior, Alf~do Campos, Edi
son Lobão e Chagas Rodrigues, re_úne-se a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
c_tonal. Deixam de comparecer por motivo jus
tificado, os Senhores Senador_es Irapuan Costâ 
Júnior, Leite Chaves, Luiz Viana, Nelson Wede
kin, Aluísio Bezerra, Marco Maciel e Lavoisier 
.Maia. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos dis
pensando a leitura da ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada. _A seguir sua Exce
lência comunica que a presente reunião desti
na-se à apreciação da matéria çonstante de 
pauta. Prq_ss;_eguindo . q Senhor Presidente, 
atendendo ao. preceito regimental, _determina 
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que a reunião tome-se secreta, para delibe
ração sobre as.seguintes matérias~ Mensagem 
n" 65~ de J 989, do Senhor Presidente da Repú- · 
blica, submetendo à_aprovação do Senado Fe
deral a escolha do Senhor Carlos Norberto 
de Oliveira Pares, EmbaiXadoc do Brasil junto 
à República de Gana, para,·cumulativamente, 
exercer a funç_ão de Embaixador-do Brasiljun: 
to à República de Serra Leoa, cujo Relator 
é o Senhor Senador Alfredo Campos; Mensa
gem n" 66, de 1989, do seo-:nor Presidtm.tc;: __ 
da República, submetendo à apfoYaç_ão_d_o Se
nado Federal a escolha_do Senhor Carlos Nor
berto de Oliveira_Pares, Emba®dor do Brasil 
junto à República de Gana, para, cuffiuiãti~a
mente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à RepúbHca da_Ub_éria, cujo Relator 
é o Senhor Senador Edison LoPão; Mensagem 
n<? 82, de 1989, do Senhor Presidente_ da RepU
blica, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral a escolha_ do Senhor Carlos AuguSto_ de 
Proença Rosa, Embaixador do Bras_il junto à 
República Árabe do Egitci, para, cwnulativa
mente, exercer a funçã_o _dtirn__lla[Xador çlo , 
Brasil junto à República Democrática do S1..k . 
dão, cujo Relator é o Senhor Senador ltam;:,.r . 

Franco; Mensagem no 54, de 1989, do Senhor 
Presldente da Repúblicã, submetendo à apro
·vã.çãà çlo Seriado Feder?~!, _ _a escolha do Se
nhor L1,1iz Felipe de La TorreBenitez Soares, 
Embél._üt.adof do _6fasil_ jJunto_ à República do 
Quênia, para, c-umulativamente, exercer a fun
ção de Embaixadoi do Brãs11 junto à Etiópia 
Socialista.- _Cujo Relator é o_ Senhor Senadcn 
Nabor Júr:ior. Reaberta_a reunião em cárá_tei 
público, o SenhOr Presídente passa a palavra 
ao Se!)hO[_$enad9r Albano Fr.anc_o, que,_ na 
qualidade de Relator, emite Parecer favO-rável 
sobre o Projeto de Decreto Legisla~vo _ n~ 2, 
d~ 1987, que "aprova o texto da convenção_ 
das N:iições Unidas contra a Tortura e outrqs 
TratamentoS oll Penas_ Cruéis, Desumanas o_u 
_Df:gradantes,_ aprovada por consenso na XX
)Q)( __ -_SeSsão (1984; da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, e assinada- em 23-9-85t -na 
..sed~Qas N~_ções-dOidaS, ern Nçva Iorque. Não 
havendo discussão, é o_ mesmo submetido 
à votação, send,o aprovado por unanimidade:. 
A seguir, Sua Excelência concede a palavra 
ao Sehhor_$enador lta.mar Franco, que emite 
parecer favorável ao Projeto de Decreto Le.Qls
latlvo n" 11, de 198_8, que "aprova o texto da 

Convenção Interamericana para Prevenir e Pu
nir a Tortura, concluída em Carta.gena das fn
di<:~s, Colõi-nbia, em 9-12-85, por ocasião da 
XVAssembléia-Geral da Organização dos Es
tados Americanos - OEA. e assinada pelo 
J?rasil em_24 qe janeirode.1_?)!3Q." Não hâ 
debates e a Comissão, por unanimidade, apro
ya o parecer_do_Rel.ator. J~_rosseguindo o Se
~or Pnisidente paSsa a palavra -ao senhôr · 
Senador Chagas Rodrigues, Relator, que emite 
parecer favorável sobre o Projeto d.e DeCreto 
LegislatiVo n~ 13, de-1988, que "aprova_o texto 
da Convenção n~ 144, da Qrganizaç:ão Interna
Cional do Trabalho - Orr;- sobre cOnsuhas 
tripartites_ para promovefâ- aPlicaçãO daS- ilor-
-mas iilternacionais- do -trabalho, adotado_ em 
Genebra, em 1976, durante a Ei t• Reunião da 
Conferébcía Internacional do Trabalho. Não 
havendo debates~ __ é o .mesmo submetido à 
votação, s~nçl.() aprovado por unanimidade. 
Esgotadas as ma1érias constantes de pauta, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcos 
Santos Parente Filho, Assistente da Comissão, 
ª-presente Ata _que, lida e aprovada, será assi
_riada pelo Senhor Pre~idente. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 62• SESSÃO, EM 22 
DE MAIO .DE 1989 

I. I ABERTURA 

1.2 EXPEDIENTE 

1.2.1 - Projeto recebido da Câmara 
dos Deputados 

-Projeto de Lei âa Câmara n·• 12/89 
(n·· 1.032/83, na Casa-de origem). que alte
ra a redaçào do art. 132 da Lei n" 5.869, 
de 1 J de janeiro de 1973. 

1.2.2 --oficio do 1" Secretário da 
Câmara dos Deputados 

- N 14189, ratificando a comunicação 
de rejeição do substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Càmai"a n~ 7/89 (n" 
1.201/88, na orfgein). - ~ 

1.2.3-- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n·· 119/89. 
de autoria do Senador F randscO Rollem-
berg, que dispõe sobre a propaganda co
mercia! de agrotOxicos, pesticidas e produ
tos c:ongêneres. 

1~.4-Discursos do Expediente 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES_
Situaçào politica, económü::a e_ s_odaL do 
Pais. 

SENADOR JOSJ;; FOGtl_ÇA - Pohlica 
salarial aprovada pela Câmara dos Depu
tados. 

SENADOR MAURICIO CDRRÉA- C.n
didatura à Presidência da República do Sr. 
Fernando _Collor de Mello. 

...• .SUMÁRIO 

SENADOR RUY 8AL:ELAR----:- Enchen
tes no Estado da Bahia. 

1.2.5- Comunicações da PresidC:n· 
da 

-Recebimento da Mensagem n" 
l04/89 (n·' 2I3/89_,_ __ na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República. solicita 
autorizaçã"o para que a União possa con
tra,tar_operação de crédito externo no valor 
de US$ 99.-00CLOOO.DO, pai-a os fins que 
especifica. 

--Convocação de sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Di_a_:q~e _de:>igna. 

1.2.6 - Comunicação da Liderança 
doPMDB 

- De substituições de _membros ern co
missões permanentes. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Proj~to de Decreto Legislatívo n' 13, de 
l988_{n·' 17/88, na -câmara dos Deputa
dos), que aprova: o texto da Convenção 
n'· 144, da Organização !nternadonal do 
T raba!ho- OIT, sobre consultas tripartites 
para promover a aplicação das normas in
tetna.Cioliais do trabalho, adotada em Ge
nebra, em 1976, dUrante a Sexaflé-sima Pri
meira Reunião da Confeféncia Internacio
nal do Trabalho. Discussão encerrada. de
vendo a votação ser feita em sessão se
guinte. 

.. 

1.3.1 - Di:;cursc;>s após a Ordem do 
Dia 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA YA -Ini
cio da: consfrução dá capital do Estado 
doTQcantins. ,___ . , __ _ _--- ·- ____ ·--

SENADOR WILSON MARTINS- Gre-
ves nas universidades çtp Pa.is. _ .. _ . 

SENADOR LOURNAL BAPTISTA - -
Posse no Superior Tribunal de Justiça do 
Dr. Luiz CarrOS F_õi-lteS· de Alencar: 

1.3.2- Designação da Ordem do 
Dia da prôxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- D!SCUitSÕS PRONUNCIA
DOS EM S!;SSÕES ANlÇI'UORES 

- Do Senador Roberto Campos. profe-
rido na sessào=de A-_;5.-89. ., _ 

-Do Senador Mansueto de Lavor, pro
ferido na seS.São de 16-5-89. 

3- ATO DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N' 154/89 

4 -ATA DE COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

6- LíDERES e.VICE·LÍPERES DE 
PARTIDOS 

7 ~·d)MPO:SIÇÁÕ DE COMIS
SÕES PER!'lANENlES 
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Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUlZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
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ASSINATURAS 

Semestral .................................................. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ....................... '" ................ NCz$ 0,06 
T1ragem. 2.200-iXemprares. 

Ata da 62" Sessão, em 22 de maio de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
. . . 

Presidência dos Srs. Mendes Cana/e, Pompeu de Sousa e Antônio Luíz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES, 

Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Cárfos 
De'Cãrli - Aureo MellO - ROnaldO Aragão 
- Antônio Luiz Maya - Alexandre CoSta'
Chagas _Rodrigues_ - Afonso Sancho - Cid 
Sabôia de- Carvalho - MaUro. Benevides -
Humberto Lucena- Ney Maranhão- Fran
cisco Rollemberg- Lourival Baptista- Juta
hy Magalhães - Ruy BaCelar ~--Gerson Cá
mata- João CaJmon - Ronari Tito - Pom
peu de Sousa - Maurido Corrêa:-- Márcio_ 
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Salda
nha Derzi -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
A lista de presença acusa o ~omparecimento 
de 26 Srs. Senadores. Havendo número _r_egi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1" Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofício 

Do Sr. 1' Secretário da Câ
mara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Sena
do Federal autógrafos do se
guinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 12, DE 1989 

(N<> 1.032/83, na Casa de origem) 

Altera a redaçáo do art. 132 da Lei 
n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

O CongresSo NaciOileiJ-aecreta: __ _ 

Art. I~ o art. 132 da Lei n~ 5.869, de 11 
d~janeiro de I 973 - Código de Processo 
Civil, p"assa a vigorar com a seguinte redaç:ão: 

"Art. 132. O Juiz., titUlar óLi substitu
lQ; quê iniciar a audlê'ncia, concluirá a 

_ instruçãO, julgando a lide, salvo se estiver 
convocado, iiée'ncii:idci, afaSta.do-por Qual
quer moti_vo, promovido ou aposentado, 
casos em que passará os autos ao _seu 
sucessor. Ao recebê-los, o s_ucessor pras-

-- seguirána ãudiência, mandando repetir, 
se-entender necessário, as provas já pro
duzidas." -

Ãrt. 2·;· Esta lei entra em vigor na data. de 
sua publicação. 

Art. _3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGTSLAÇÃO CFTADA 

LEI fi' 5.869, 
DE 11 de JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil 
já com as emendas da Lei no 5.925. 

_ de 1 o de outubro de 1_ 973. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional _decreta e _eu Sélndono 
a seguinte lei: 

LIVRO I 

Do Processo de Conhecimento 

TITULO VI 
Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares 

da Justiça 

CAPITULO N 
Do Juiz 

SEÇÃO I 
Dos Poderes. dos Deveres e da Responsa

bilidade do Juiz 

Art. I 32. O JÚiz. titular oU subsiituto, que 
iniciar a audiência, concluirá a instrução, Jul
gando a lide, salvo se for transferido,' premo~ -
vida ou apOSentado, casos em que passará 
os autos ao seu sucessor. Ao recebê-los, o 
sucessor prosseguirá na audiênciamandando 
repetir, se eritendei necessário, as provas já 
produzidas 

Oficio do Primeiro Se_cretário 
da Câma~a dos Deputados · 

N' 14/89, de 19 do corrente", em aditamentO 
ao Oficio PS/GSE-012/89,_ratificaitdo a comu
nicação de rejeição do Substitutivo do SenadO 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 7, de 1989 
(n~ 1.201188, na origem), que "'dispõe sobre 
a eleição para Presidente e Vice-Presidente da 
República", esclarecendo que foram aplova
dos os- destaques de n"" 2 a 7, a seguir: § 
2o do art. 9~; caput do art. 17 para substituir 
o art. 16 da projeto; art. 21 para substituir 
o art. 20- do projeto; § 3" do art. 22 parã- ser 
acrescentado ao art. 21 do projeto; art. 27 
e seus parágrafos para incluir no texto do art 
26 do projeto; ôfijiilt do ãrt. 29 para substituir
o caput do art 28 do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. 1° seCretário. 

É lic!o o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 119, DE 1989 

Dispõe sobre a propaganda co
mercla/ de agrotóxicos? pestlddas e 
produtos congêneres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ To da propaganda comercial de 

agrotóxicos e pesticidas, bem como de tera
pias e medicamentos destínados à atividade 
agropecuária rege-se-á por esta lei e por legis
lação específica desta decorrente. 

Art. 2~ É vedada a propaganda comercial, 
sob qualquer título ou natureza, de drogas, 
medicamentos e produtos destinados ao trato 
agropecuárlo através dos meios de comuni
caçãO de massa. 

Parágrafo único. A propaganda dos pro
dutos mencionados neste artigo somente po
derá ser realizada quando dirigida aos profis
sionais da área, sejam agrônomos, técnicos 
agrícolas, veterinários ou correlatos, em uma 
das seguintes modalidades; 

[-realizada diretamente por pe"ssoa cre
denciada pelo fornecedor; 

11- em publicação técnico-científica de cirK 
culação dirigida e restrita; 

m- através de mala direta aos profissionais 
acima mencionados; 

IV-em painéis, faixas, luminosos e outros 
suportes e meios, em recintos fechados, onde 
se realizem convenções, congresso, amostras 
e outros eventos de interesse restrito a esses 
profissionais. · 

Art 3~ A propaganda de que trata esta lei 
regerse-á pelo princípio ético da verdade, 
quanto ao conteúdo e às propriedades do pro
duto anunciado. 

§ 1 ~ Caractedzar-se-ã como engi:tnos_a a 
publicidade que, por falta da verdade, omissão 
ou exagero, gerar dúvidas ou induzir ao erro, 
tanto_ o_ consumidor quanto o usuârio, adqui
rindo estes o direito de pleitear indenização 
pelos danos sofridos. ~ 

§ 2~ É obrigatória a indicaçãO, com odes
taque que torne visível, na embalagem ou 
acondtcionante do produto, dos efeitos noci
vos à saúde que este possa acarretar, mesmo 
com sua utilização normal, bem como a res
salva de que seu emprego deva ser recomen
dado por profissional da área, devidamente 
habilitado. 

Art 4~ Esta lei será regulamentada pelo 
Poder Executivo dentro de 120 (cento e vinte) 
dias de sua publicãç~o. estabelecendo, inclu
sive, os órgãos competentes para sua fiscali
zação e aplicação de penalidades. 

Parágrafo único. A regulam-entação de 
que trata este artigo estipulará prazo de adap
tação do fabricante e do fornecedor, não po
dendo este ultrapassar a seis meses, contados 
da data da publicação desta lei. 

Art 5° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art 6° Rev9gam-se as disposições em 
contrário. 

JustJ6caçâo 

Não é nova a preocupação do Legislador 
com os efeitos nocivos que o mau uso de 

defensivos- agrícolas, agrotóxicos, vacinas, 
herbicidas e outros produtos agropecuárlos 
causam sobre.o ser humano, sobre os animais 
e sobre o ecossistema. São freqüentes e alar
mantes os relatos de envenenamento de lavra
dores pelo uso inadequado de produtos tóxi
cos; são conhecidos oS efeitos devastadores 
dos defensivos agrícolas, quando utilizados 
em doses desmedidas e transportados pelas 
chuvas para os rios; ninguém desconhece os 
prejuízos caus_ados a um pequeno criador pelo 
uso inadequado de uma vacina vencida ou 
de bula mal redigida. 

Reconhece-se, também que, em muitos ca~ 
sos,. danos irreparáveis têm sua origem na prá
tica CO:rnum de "auto~medicação" do brasi
leiro, estimulada pela propaganda livre e irres
ponsável de produtos de alta peric.ulosidade. 
A irresponsabilidade atinge também a quali
d<;~.de mesma das informações veiculadas pe~ 
los meios_ de comunicação de _massa, muitas 
vezes insuficientes, q_uando não enganosas, 
-sem-considerar-se o fato de J)âo.serem encon
tradas nas embalagens avisos suficientemente 
visíveis do perigo. 

To da essa preocupação desembocou, en.;. -
fim, no parágrafo 4o do artigo 220 da noVa 
Constituição, inserido no capítulo da Comuni
cação Social, parágrafo esse que tem os se
guintes dizeres: 

"§ 4~ A propaganda comercial de taK 
baco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita 
a restrições legais, rios terrnos do inciso 
11 do parágrafo anterio(, e conterá, s_empre 
que necessário, advertência sobre os ma
lef(çjps deco~rentes de seu ~o." 

--o inciso TI, a qúe se refere o texto mendo
naçlo, diz que lei federal deverá _criar meca
nismoS- de_ defesa do cidadão contra propa
ganda "de produtos, práticas e serviços que 
possam ser no.civos à saúde -e ao meio am-
bienb~". - -

Nossa intetição ê -de dar proseguimento 
àquela iniciativa, regulamentando o referido 
parágrafo, no sentido de disciplinar o uso de 
produtos tóxicos no meio agropastoril. 

Sala das Sessões, '22 de maio de 1989. -
Francisco Rolembfirg. -

(À Comissão de Assuntos Eçonômi
cOs.) 

O SR- PRESIDENTE (Mendes Canale)
O projeto lido s_erá publicado e remetido às 
comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a P~lavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JOTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sident~. Srs. Senadores, vive a sociedade bra
sileira; neste momento, uma indisf~rÇá_vel_ e 
inocultável sensação de maJ-estar. 

Para C6nfirffiar semelhante afirmação, basta 
percorrer as principais manchetes dos Jamais. 
Dificilmente, localiza-se uma notícia alvissa
reira. 

Greves_ pelo "Brasil inteiro.· 

~·É o caos. Estamos,à beira de um. pr'i!'<;ipí
cio", afirrna a Sra. Ministra do Trabálhó. · :· ·:

"Dar aumento é cometer sUicídio", declara,· 
pela teleVisâo; o S-r. Ministro da Fazenda. _ 

Por todos os lados, lêem-se advertências, 
particularmente contra os trabalhadores, em 
relação ao abuso do direito de greve, que esta
ria sendo praticado "com fins de criar dificul
dade à estabilização econômica" (Jorhal de 
BrasUia, seção de _economia, de 25-4-89). 

Que dizer da jovem democracia de nossa 
Pátria, nesse contexto? ' · 

Segundq Norberto -Botibio, o sustentácYiô 
da_ democracia são as leis. "O que é a demo~ 
cracia senão um conjunto de regras (as dia~
madas regras do jogo) para a solução dos 
'c'onflitos sem de"rramainento de sa'nQUe?·É 
em que consiste o bom governo demcx;rático 
se não, acima de tudo, no rigoroso respeito 
a essas regras? E termina o grande_ dentista 
político italiano: "Pessoalmente, não tenho dú
vidas sobre _a resposta a essas questões. E 
exatamente porque não tenho dúvidas, posso 
conduir tranqüilamente que a democracia é 
o governo das_ leis por excelência". 

-Elltão;-sr. Prestdente e Srs. Senãdores, qual 
a razão do caos, da aproximação do precipício, 
da fatalidade do suicídio? 

Várias hipóteseS surgem. Ou não foram es
tabelecidas as leis que determinam as regras 
do jogo e, portanto, .a sociedade está entregue 
à anarquia dos Própríos contrastes, Ou há leis, 
mas foram concebtdas de forma. pl-epotente, 
para os eXdufdôs- dO Poder cUmPrirem, sem. 
a mesma ol:>iiga:tóriedade por pãri:e do·s mais 
poderosos, ou, então, não existe ciu.em está 
autorizado a tomar as decisões coletivas. 

Não pretendo, Srs. Senadores, nestes br~ 
ves momentos, aprofundar~me na análise das 
hipóteses apresentadas. Não pretendo nem 
mesmo comentá-las de maneira direta. Dese
jo, sim, aCrescen~ outros aspectos _e oPserVã
ções que, a meu ver, são responsáVeis pela 
irÍ1paciência geral da população, de m9do es
pecial dos trabalhadores. 

Em primeirO lugar, há muitos arios eStá em 
andamento, no Brasil, um perverso e cada 
vez mais grave desnível de distribuiç-ão de ren
da. Segundo dados do Inslituto __ de Planeja
mento _Económico e Social ~ Órgão ligado 
à Secretaria do Planejamento da Presidência 
da Repúblic;_a -:-. co_ment.;~.dos pela Folha de 
S. Paulo de 25-4-89, em 1986, considerado 
u·m ano bom para a população menos aq-ui
nhoada, os 50% mais pobres dispunham de 
apenas 13,3% da renda nacional, enquanto 
que os 5% mais- ricos detinham 34,6%-. 

Segundo o mesmo jornal, convertendo tais 
percentagens em dólares, considerando que 
o PIB brasileiro é de, aproximadamente, 330 
Jl)ilhões_ de dólares e a população atinge 130 
milhões de habitant_es, verifica-se que a meta
de mais pobre dos brasíleiros sobrevive com 
661 dólares anuais, enquanto os 5% mais ri
cos usufruem de 20.307 dólares. -

"Não é- tudo", segundo a Folha. 
Em 1981, os 5% mais ricos detinham 

32,5% da renda nacional; em 1986, esse per
centual subiu para 34,6%. Par.a os 50% mais 
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pobres. os !3,5% de 1981 caírãm para 1:?,3% 
em 1986. -

Após esse perlodo, em face do Plano Bres
ser e do Plano Verão, é viâvel pensar que a 
situação se tenha agravado. 

Diante desse quadro, sem dúvida sombrío, 
qual será o futuro da democracia se, de acordo 
com Bobbio, não há democracia que se sus
tente_ e desenvolVa sem uma razóavel política 
de distribuição de renda. 

Erri segundo lugar, quero apresentar, para 
a consideração dos Srs. SenadoreS, do Gover.
no- e da população em geral, dois aspectos 
a meu ver de fundamental importância para 
a compreensão do momento naciOnal: a cons
tante afirmação de que faltam recursOs para 
investimentos públicos no Brasil e a ausência, 
conforme a imprensa já denominou, de uma 
política de_ "coisas iniúdas~ para õ Brasil. 

Em relação ao primeTro aspecfõ;-Cõin-0 as
segurar ~ crença da população na palavra do 
Govei'no diante do desCalabro da corrupção 
e do desperdício a que estão submetidos os 
recursos públicos? 

D_e acordo com estudo apresentado em se
minário Internacional sobre recursos naturais, 
organizado pelo Centro de Treinamento para 
o Desenvolvimento Econõmico (Cendec/Se
plan-PR) e realizado em agosto de 1988, o 
Brasil dissipa seus recursos, seja por meio de 
ações que visam ao lucro imediato, seja por 
falta de determinação politica, seja por má 
alocação e ausência de planejamento. 

Como merecer o--cté-dito da população. 
quando vultosas somas de recursos públicos 
são malversados por meio de negociatas e 
concorrên-cias fraudulentas, denunciadas pela 
imprensa, mas sem conseqüências em ter
mos de condenação dos corruptos, de retomo_ 
dos recursos desviados, ou· de informações 
e explicações claras _e insofismáveis para· a 
população, tanto em nivel federal, quanto esta
dual ou municipal? 

Essas conSeqüências em relaçao às gran
des falcatruas minam a consciência cívica da 
Nação,_difundindo_a ideia de que tudo, em 
nivel dos Poderes constituídos, não passa de 
uma fenomenal e descarada mentira, engen
drada, sorrateiramente, no silêncio, no segre
do e na prepotência dos arcam! imperii. 

Quanto desperdício por descontim.iídade 
administrativa, por abandono e depredação 
de obras publicas, por negócios mal feitos na 
exportação de café e açUcar;_ por perda de 
safra agrícola em virtude de armaz.enamento 
deficient~ (segundo os técnico·s~ cerca de 4 
a 5 bilhões de dólares somente nesse setor); 
por multas pagas a armadores brasileiros cu
jos navios foram contratados para singrarem 
faustosamente vazios; por taxas de compro
misso pagas a bancos estrangeiros (particu
larm~nte ao Banco Mundial) em função de 
empréstimos não utiliü:~dOS:- --

Quanto recurso desperdiçado por irrespon--
sáveis e preguiçosas delongas nas negocia
ções com grevistas dos setores públicos! 

O rosário é Imenso, cOmo V. Ex"'-bem Si;':· 

bem, Srs. Senadores[ 
No que se refere à -faTtã- de uma politica 

para as "coisas miúdas'', as deficiências não" 

sáo menores, embora atinjam setores esped· 
ficas da competência do Estado e onde a res· 
posta seria rápida, em termos de benefícios 
para a população e de eficiência da adminis
tração pública. 

O Plano de Ação Governamental - Prospe
ridade para Todos- da Nova República con
cedia prioridade ao social. através de um vasto 
conjunto de programas e projetes destinados 
a pro-duzir impaCto no padrão de vida da popu-
!ação, especialmente da menos favorecida, e, 
dessa forma, a resgãtar parte significativa da 
divida social, cuja solução não mais podia '·ser 
adiada, protelada ou simplesmente estudada··. 

"As decisões nessa áre_a- afirmava o Plano 
-devem s-er ur9€nfes e imediatas. TraÇou~se 
uma estratégia de eliminação das injustiças, 
de minimização dos desníveis sociais e de me
lhõria do perfil de distribuição da renda, com
patibilizando o propósito social com o propó~ 
sito do desenvolvimento. Essa estratégia 
abrange os ·pontos essenciais- do programa. 
permitindo, a curto prazo, que a Nação res
ponda ao grande desafio de gerar desenvol
vimento, pl-otegendo tendenciosamente os 
segmeritos mais frágeis da sociedade." 

O Plãflo foi abandonado logo após sua ela
boração -e ãpie.Sentação. -Não se sustentou, 
talVez pela alheação política. concietizada- no 
predomínio tecnocrático, que o caracterizava. 

· -lii"íeliimente;não houve retomada, em nível 
mafs -téd1íCo, democrático e participativO, cujo · 
enfoque o Plano defendia na sua fundamen
tação teórica. 

A ação- do Estado prefigurava-se no Plano 
e mantêm-se no presente. porém- de forma 
tangencial, assinalada fortemente pelo piater
nalismo assistencialista, pretendendo _erradi· 
car a miséria sem a participação do miserável. 

N.o __ campo da educação básica, a sítução 
é de alerta _geral. 

Segundo os dados do 18GE, comentados 
em O Estado de S. Paulo, de 8 de abril de 
198g, en1I970:32,9% da população brasileira 
com idade superior a dez anos constituíam-se 
de anal(abetos; em 1980, 25.5%; em 1985, 
20,2%. Isso apesar do propósito, _e dos recur
sos, do MobraJ, de alfab_etizar 90% da po-pu
lação adulta até 1990 e de ter afirmado, em 
relatório de 1977, que a percentagem de anal
raDeto"S, nesse ãilo, era de 14,0%. 

Tudo seria_menos trágico, no entanto, se 
a população em idade de escolarização obri· 
gatória estiveSse set'ldo atendida adequada
mente. De acordo com o Anuário Estatistico 
de 1981, _em 1980, 40% das crianças entre 
7 e 14 anos - faiXã de escolaridade Obríga
tória e gratuita, segundo a Constituição- per
maneciam fora da escola. 

De 19_8_4 para -1985; as m.:itrículas no erlsino 
de 1 ' grau diminuíram, conforme resulta do 
1\nuário EstatístiCo de 1987/88. Em 1 985, a 
ril.ãtncura do 1 o grau, no sistema federal, cor
respOndeu a 81%, 105% no -s"i.Stem"a -eStadual, 
98_% __ no sistema municipaf e 92% no enSirlO 
particular, em relação à matrícula de 1983. 

Que diie"r, Sis-. senaCiores, se a essas estatís
tiCasJorem_acres.centados os dados referentes 
as-eSColas destruídas no Brasil todo? Em arti· 
go de 16 de abril de 1989, oJOinal do BrasH 

afilmava que79;5% das 5.4 70 eSCõi2ls Oficiais 
do Estado de Sáo Paulo foram saqueadas em 
1987. No Rio de Janeiro, segundo aSe_cretaria 
de Educação. seria necessário um milhão de 
cruzados 11ovos por trimestre. apenas para re
cuperar escolas depredadas. Em Teresina, 81 
das 136 escolas públicas foram danificadas 
em 1988. No Rio Gran-de do -Stil, nenhuma
das 3.000 escolas estaduais escapou ilesa de 
assaltos, furtos e fogo. -

São_ dados assustadores, cujá gênese não 
deve ser buscada, apenas, nos fatos externos. 
mas, sim, no inconsdente coletivo de ur:na 
enorme parcela da sodedade que vem sendo, 
sistematicamente, excluída dos benefíCiOs do 
trábalho, dõ desenVolvimento" e da cidadilnii:l.. 

Certamente, a solução não está na exigência 
de mais trabalho e participação da população 
RObre, que já traba_lha arduafDente para sobre
viver. 

Deve-se exigir, sim, dignificação e profissio
naliz.açào do magistêrio, dinamismo, criativi
dade e desburocratização- das pesadas e ron
ceiras estruturas Criadas para gerir a educação 
pública. 

Deve-se exigir, sim, do Estado uma política 
·"miúda·· de educação, para cumprimento do 
dispositivo constitucional. 

Conforme informação de_ O Globo, de 12 
de março de 1989, há, hoje. necessidade de 
20 mil novas escolas para atender a 8 milhôe.s _ 
de crianças que não freqüentam as salas de 
aula, de 5 mil escolas profissionais, 30 mil 
creches e 30 mil pré-escolas. 

É tarefa realmente urgente e gigantesca. 
No setor da saúde, as necessidades são 

também "miúdaÇ-e humericilmente grandes. 
Há necessidr-de de mais três mil hospitais. 

Segundo relatório do Ministério da Saúde, 
-analisado pela imprensa loCal (Joinal de BrtJsí
}ia., de 22_ de abril de 1989) em 1989, haverá 
manifestação de câncer em mais 37D,8 mil 
brasileiros, enquanto que 1 O milhões são hi· 
pertensos; 260 mil, leprosos, 508,6 mil, malá
ricos, (10,5%_ mais do que em 1988);- 5,4 mi
lhões com esquistossomose; 7,56 milhões, 
diabéticos; cincci milhões, chagâsicos; e a den
gue está presente em 13 estados brasileiros. 

De acordo com Carlyle Guerra de Macedo, 
Diretor-Geral da Organização Panamericana 
de Saúde (Op2is), conforme publicação de O 
Globo. de 24 de abril de 1988, --

·· ... os indicadores de saúde do BraSil 
situam-se entre os piores da América Lati
na. O País registra hoje _85 por c_eniô dos 
casos de hansEiníase e 50 por' cento da 
malária de todo o continente, enfrenta a 
ameaça de reurbanização da febre_ ama-

-- rela e, Vez por outfa, tein e-pideinias loc.iili
zadas da peste, moléstia conhecida desde 
a Idade Média e já erradicada na maior 
parte do mundo. 

Mas o pior de todos os males e a fome. 
a desnUtrição que, no Brasil,-é extraordi
narjam"ente alta. Não temos conhecimen
to da dimensão exata do problema -
afirma o médico - mas indicadores e 
inquéritos epidemiológicos feitos __ em di
versas áreas do País apontam que pelo 
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menos 40 mtlhões de brÇJsÜeiros_ pade
cem do estado de desn_1,1triçào crônica. 
Digo pelo menos, porque as projeÇ:óes 
levam a crer que o número é bem maior, 
chegando à casa das 60 ou 70 .mii1ões 
de desnutridos." 

Infelizmente_, _as_ pt':!iSpectívas náo se apre
sentam animadoras nesse campo. S_e_gundo 
os dados divulgados pelo Instituto BraSiieifo 
de Geografia e Estatística (IBGE), no dia- 24 
de abnl de 1989; em 1989, o Brasil colherá 
uma safra recorde d~ grãos: 70,2 milhões de 
toneladas, 6,5% a mais do que em l 9E8 (J)arfl
cipação significativa da soja - produto de 
exportação- com 23,2 milhões d_e toneladas, 
29% a mais do que no ano- anterior e com 
uma expansão da área da ordem de 15,7% ), 
Todavia, os produtos agrícolas para consumo 
- feijão, batata inglesa, arroz, amendoim e 
tomate- tiveram a área diminuída na propor~ 
ção de 18,6%, 16,7%, 10,5%, 10,1% e 5,7% 
respectivamente, com uma previsão de colhei
tas 22 a 26_,_7% menores do que as do ano 
de 1988. 

As razões da "vergonhosa" situação da s_aú
de no Brasil, de _acordo com o diretor-geral 
da Opas, devem ser procuradas no fracasso 
do modelo económico até agofa adota_do pelo 
Brasil, um modelo extremamente concentra
dor, __ que exclui o ho_mem na_ sua dimensão 
social. 

Na verdade, tanto no campo da educação, -
quanto no da saúde - setores de primordial 
responsabilidade pública - o Estado se eStá 
omitindo fragorosamente, condenando mi
lhões de brasileiros aO analfabetismo e à doen
ça. _Conforme informações apreSentadas pelo 
Secretário de Saúde do Distrito Federal (viâe 
Jornal de Bras/lia, _de 29 de riovembro de 
1988), dos 538 mifleltos hospitalares existen
tes no Brasil, 411 mil são privados; dos 6300 
hospitais, 5.200 são particulares: Em confi'a· · 
partida, em 1985, o lnamps realizou 240 mi
lhões de consultas médicas ambulatoriais. Es
se_s são dados - conclui o secretário - que 
não podem ser desconhecidos porque perio· 
dicamente são postos a público pelo JBGE. 
O secretário faz um ãpelo para que "preva
leçam o equilíbrio, a sensatez, o cqmpromisso 
social e o interesse coletivo" ho trato da saúde 
pública. 

E a- qu-estão da habitação popular, Srs. Se- -
nadares? Haveria, atualmente, no Pals 40 mi
lhões de favelados e um déficit de 1 O milhões 
de casas populares. 

a sociedade, de paternalismo oficial, de reser
va de domínios., de subsídios e incentivos, en
fim, de selvagem concentração de riqueza nas 
mãos de poucos e de atroz empobrecimento 
de muitos. 

No entanto, Srs. Senadores, não-é essa uma 
situação de pessirriíSmo niílista, nem de desas
tre; nem de catástofre, é sim, úm momentO 
que- requer mudança de comportamento das 
lideranças, de firmeza para tomar iniciativas 
e assliniír"i:!.titudeS qúe -reconstituam os princí
pios da lei e os padrões fundamentais e éticos 
da Administração Pública. 

Não somos_ o País da falta de recursos, so
mQ:S-C>" Pais do desperdicio. Bastaria enfrentar 
corajosamente a corrupÇão é teria a NaçãO 
meios para solucionar muitos problemas bási· 
cos; '~miúdo_s", da população. 

Sr. Pr_fi!:?idente, era o que tinha a dizer. {Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca"nale) -
Concedo a palavra ao _nobre Senador José 
Fogaç_a, que falará pela Uderança do PMDB. 
Lembro que, de acordo com o Regimento, 
V. Ex' çiispõe de 5 minutos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Como Líder, pronuncia o seguinte âiscurso. 
Serh i"evisão do ora,dor.)- Sr. Presidente, Srs. 
SériadOres, -fãçO eSta intervençãO-aPenas para 

_ regístrar, cOm-êilfàSe, a importâilcia da deci
são que a Câmara dos Deputados tomou na 
última semana:, quando, finalmente, optou por 
uma política salarial para o Pais e modificou 
o patamar-dO safárío mínimo. -

É bem possível que alguns não se dêem 
conta, da impOrtância -disso,-e é bem possív-el 
qüe alguns não estejam entendendo o que 
ístcnepresent6u p"ara- o novo--papel constitu· 
cion"ãl do Congresso. 

De fato, se fizermos o exame retrospectivo 
de todos os planos econômicos que, ao longo 
de.Sfe G_overno, foram pOSfoS em prática, vere· 
mOs que em -nenhum deles o Congresso Na
cional Oesempenhou o papel que agora está 
desempenhando. 

Note-se que, QUando o Ministro Dílson Fu
- naró írilplári.tOu o Pla:no· Cruzado, no bojo des
se plano estava incluído "gatilho" salarial, que_ 
era_uma regi'a, U:m meCanisino de saída para 
o_ processo de congelamento. 

QUarido Q Ministró Btesser Pereira implah
toü o Plãrio que, por firiZil, veio denominar-se 
Plano Bresser, também criou a Unidade de 
Referência d~ Preços, a chamada URP, que· 
servia como mecanismo-de proteção aos salá
rios. 

Desta feita, quando foi Implantado o Plano 
Verão, não h~ia nenhum sistema, nenhum 
mecanismo pelo qual se garantisse um rea
juste aos salários, na medida em que se que
brasse a estrutura do congelamento de pre-

Para a grande maioria da população brasi
leira não sobraram alternativas. Não existem 
habitações populares. A classe média, empo
brecida, não pnde cnmprar. Não hâ loteamen
tos populares. Não há pequenos construtores. 
Não há oferta de imóveis para locação resfden
dal de baixa renda. Tampouco, há financia· 
mente para imóveis usados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o pa
norama nacional. Esre, o BraSil de hoje, após 
anos de ardilosa política econômfca, de défi· 
dts orçamentários "financiadoS-pela inflação, 
de ins_ensato endividamento, __ de_ paraSitismo 
estatal, de inoperância de altos custos para 

. -ços. Os salários estavam ao inteiro desabrigo, 
jogados à sorte e ao seu destino,. ao sabor 
dos ventos e das tempestades. 

Não fosse aprovado o Projeto Osmundo Re
bouça"S~ Pelã Càmara dos Deputados, iríamos 
presenciar agora, na quebra do congelamento 
de preços, na ruptura do Plano Verão, um pro
cesso -de transferéncia de renda de uma pro~ 

porção brutal e tão gigantesca como nunca 
registrou na história econômica deste País, 
uma transferência de renda do trabalho para 
o capital. 

O Plah6 Verão deiXou_em aberto, d~ixoU 
esta lacuna na questão dos salários, diferente
me_nte do que foi no Plano Bresser e do que 
foi no Plano Funaro. 

É por is_so, Sr. Presidente,_ que o PMDB se 
sente responsável e se sente respondendo _às 
exPectativas nacionais quando- faz aprovar um 
projeto que - de forma mínima, é verdade. 
de forma talvez precária e não tanto quanto 
se gostaria -:- garante efetivamente um rea
juste de salârio~. uma proteção mfriima para 
os ganhos dos trabalhadores rieste período 
em_que se dá a q1,.1ebra do congelamento. 

E ai é importante ressaltar, portanto, o papel 
do Congresso Nacional. 

Note-se que o Presidente da Fiesp, Sr. Mário 
Amato, e o Presidente da CUT, Sf. -Jair Mene
guelli, juntamente cori1 a Ministra do Trabalho, 
reuniram--se ao longo de quatro ou cinco se
manas sem obter o mínimo sucesso nas trata
tivas, na busca de acordo, na busca de solu
ções formais. 

É verdade que tanto a Fies[Je qUanto a CUT 
não cediam, não abriam mão das suas posi
ções rígidas. Isso significa dizer que o Con
gresso Nacional acabou preeitchendo a lacu
na, acabou preenchendo o vazio_ que foi deixa
do pelas lideranças sindicais, patronais e dos 
trabalhadores, que não tiveram competência, 
que não tiveram a maturidade, que não tive
ram a ciência da crise económica que o País -
vive para prover o Plano Verão com uma regra 
salarial mínima. 

é: verdade que pela nova Constituição não 
pode o Governo federal implantar um sistema 
de reajustes salariais através de um decreto 
ou de uma medida provisória, salvO Se-- eSSa 
medida provisória viesse a ter a aprovação 
do Congresso Nacional. 

Em outrãs palavras; eSsa _é uma qUeStão 
que hoje está nas mãos do ConQresso Nacio
nal. E é muito importante que isso tenha acon
tecido. Mesmo que se discuta, mesmo que 
se Polemize, mesmo que se questione o con
te(ldQ des.$a _lef- do projeto Osmundo Re
bouças, com os seus mecanismos de reajuste, 
os patamares que ele estabelece - mesmo 
que isto venha -a ser questionado o pior, a 
selvageria, a brutalidade com os trabalhadores 
se da_ri-ª, se efetivariª_ se não existisse sequer 
uma lei s~arial, porque os representantes dos 
empresários-não quiseram assumir -essa res
ponsabilidade, a CUT não quis assumir essa 
responsabilidade e lavou as mãos. A CUT e 
a Fiesp estaVam maiS para PilatoS do Cjue -para 
Cristo, e o Governo, também, se omitiu: deixou 
em branco essa questão. O Congresso Nacio
nal cf,isse "presente" e respondeu perante a 
Nação. 

Quero lembrar que o PMDB, através da sua 
Executiva Nacional. no día 14 de março, por
tanto, dois dias depois da histórica Convenção 
do dia 12 de março, quando derrotamos as 
fotças conservadoras e retrógradas dentro do 
partido, no dia 14 de março conseguimos, 
através da Executiva Nacional, tomar a deci-
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são peremptória de aprovar o Projeto Osmun
do Rebouças de correção dos_ salârios. Esta 
vitória precisava, aqui, ser registrada, canela
mando os Srs. Senado.reÂ_ para que, agora, 
no Senado, quando esta matéria vier à vota
ção, saibamos, também, assumir com_ maturi
dade e consciência a responsabilidade deste 
momento, aprovando o projeto de reajustes 
salariais para os trabalhadores._ Obrigado a V. 
Ex" (Muito bem! Palmas,) 

O SR- PRESIDENTE (Mendes Canale)
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
COtrêa. 

S. Ex', no exercício da Uderan_ça do !?_DT, 
disporá _também de 5 _minutos. 

OSR- MAURÍCIO CORRÉA (PDT- DF. 
COma -Líde-r, pronuncia OSeguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, por três ve
zes consecutivas as emissoras de rádio e tele
visão de nosso País veic_ularam, sob a proteção 
do Tribunal Superior Eleitoral, desabrida e es
candalosa campanha eleitoral do candidato 
à Presidência da República, Fernando Collor 
deMello. 

Dir~se-á que se trata do exercício da prerro
gativa constitucional que garante a todos a 
livre manifestação do pensamento, ou a prá
tica do primado estabelecido no § 29 do art. 
220 da Constituição de 88, segundo o qual 
"é Vedada toda e qualquer ~ensura de natureza 
política, ideológica e artística". . 

Não me parece inspirado em bom racio
cínio se a justifiCativa, ao que apurei, para a 
liberalização de flagrante violência, fundamen
tar-se na singeleza da regra constitucional de 
vedação por meio de censura prévia que a 
Justiça Eleitoral estaria impOssibilftada de rea- _ 
lizar. 

Ora, sabe-_se que as regras eleitorais nas
cem do direito público; e como tal seus e(eltos 
devem abranger aquele universo do equilíbrio 
e imparcialidade, de modo que, sob o manto 
da generalidade d!! um princípio constttud_o
nal que deve ser interpretado com as restri
ções de seu objetivo final, não Se petpetüam 
a iniqüidade, o desequilíbrio, a manifesta be
nevolência e o indiscutível privilégio a um no· 
me, em prejuízo do concerto dos dern_ajs inte
ressados no pleito da maior import2Jncia na
cional e que a Nação pretende perfectibilizar 
no dia 15 de novembro próximO. 

A Lei n" 4.737, de 15 _de julho de 1965, 
isto é, o Código Eleitoral, de modo daro, em 
seu arL 240 diz que ''a propaganda de candi
datos a cargos eletivos s.omente, é permitida 
após a respectiva escolha de Convenção". 

A evidência indica que, independentemente 
das Convenções, a maioria dos partidos tem 
os seus candidatos declarados antes delas. 

Diga-se que uma certa tolerância ê pasSivei 
admitir-se, pois torna-se impraticável o cum
primento da lei naquelas minúcias e detalhes 
que estabelece. 

Todavia, afrontosament.e u.sar: _e_ abusar de 
três programas consecutivos nos rádios e nas 
televisões, em mais de quarenta e cinco de 
seus sessenta minutos, convenhamos, é esta~ 
belecer, pela passividade, um comportamento 

que prÍVI1egia e contempla, isoladamente, uma
candidatura em prejuízo das demais. 

E isto não é democracia~ 
Devoto ao_ Poder Judiciário u~ partiC~lar_· 

respeito e reverencio a Justio;a Eleitoral, por 
cujo Presidente da sua maior Corte, o joveffi 
jurista e Ministro Francisco Resek, tenha umâ 
pública e ostensiva admiração, mas não posso 
calar-me _diante do que ultimamente vem 
aconte_cendo, a pretexto dos indeferimentos 
dos vários pleitos formuladas por partidos po
líticos soDre a participação indébita e injusta 
de um candidato com flagrante desrespeito 
aos demais, qué têm_ que gozar dos mesmos 
·direitos que somente a um esta o sendo asse-
gurados. _ _ 

Por força de imperativo legal, os programas 
partidários são fiscaliz_ados pela Justiça Elei-
toral. - -

O próprío candidato Fernando Collor de 
Mello, no ano passado, teve o pmgrama que 
g~avoU Para o PJ quàse tOdo c€nsurado, __ quáii
do era presidente do Tribunal Superior Elei-
toral o atual Ministro da Justiça. _ 

De lá pra cá, é verdade, temQs uma nOva 
C:onstituição, que_ não pode ser interpretada, 
neste aspecto, com a generosidade para com 
um candidato. 

Não tenho o direito- de_ ªC::U.$ar que--tenha 
h?W[do transação comercial para a propagan
da de_ um caodídato, mas tenho o direito de 
especular qual o interesse que pequenos Parti
dos Políticos, desconhecidos da Nação e sem 
nenhunia tradição-no Congresso, administra
dos, na sua maioria, por senhores desconhe
cidos e ri1uitos de!_es aventureiros têm para 
perrriitir _g--ue um catfdidato, coincidentemente_ 
por esse tipo de favor e. de alguns setores 
de nosoos r:neios de_ çamunicação, se d~sta
que nas pesquisas, passe a freqüentar e dispor 
de siglas, como se fossem- agências publici
tárias, cujo único interess~ é Conséguir a mídia 
para venda di seus·produtos. 

_Ser'i? ingênu_o admitir-se que tudo Isso te
nha sido de graça. E que nem os custos dos. 
pro_grama-s tenham recebido ajuda estranha. 

E preciso que a Justiça __ Eleitoral examine 
minucipsam.ente .. a origem desses recursos e 
quem o está finan<:;iaridQ. - -

_ Não há a menor dúvida de que o candidato 
à Presidência da República, já declarado do 
PRN, que nasceu dO PJ, tem, nO mínimo sobre 
os outros candidatos, a ~antagem de ter, apare
tido em dois pro-gramas Pàrtidários, isto é, 
do PTR e do PSC. -~ . . . _ 

E nesses programas usou e abuso_u de sua 
condição de candidatO ostensivo à Presidência 
da República. ~ 

A influência do rádio e da televisão é inqueS· · 
tionável. 

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex" uin 
aparte? 

OSR.MAURÍCIO_CORRM- Com pra
zer, ouço o aparte de V. Ex• 

_ p Sr. José Fogãça _- Nobre Senador 
Maurício_ Corrêa, _ _quero dizer que concordo 
inteiramente com a adyertência que faz V. EX' 
em relação a esse uso abusivo do direito ao 

horário gratuito na televisão, por parte de um 
dos candidatos a Presidente da. República. Na 
verçiade, estamos diante de o uma . .Qravíssi_ma 
deformação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa gostaria de lembrar que a Comuni
cação de Liderança é de 5 minutos sem~apar
tes. 

() Sr. José Fogaça -:-Eu não sabia Sr. 
Preslderlte. Vi o- nome do Sen.:i.dor Maurício 
Corn~a inscrito cor'no Orador" e pensei que eu 
pudesse aparteá-lo. ~ - - -

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
-Conclua eiitão o seu breve aparte. 

O Sr. Josê Fogaça-Apenas queria regis
trar que foi, de fato, o próprio Congresso Na~ 
ciónal que criou todo esse sistema, éssas lcis -~ 
perdulárias, absolutamente permissivas, em 
relaçáo à org-anização de Partidos Pol(tiCos; ... 
transformou o Partido .Polítiç-o num grande ne
gócio;· cofocado no balcão dos grandes negó
cios políticos: Estão aí siglas absolutamente 
desconhecidas, absolutamente obscuras que, 
de repente, se transformaram em instrumento, 
em montaria de determinados candidatos. Eu 
posso·dizei' a V. Ex•- e V. Ex• 11ão era parla
mentar ainda, foi em 1985, quarido eu era 
Deputado Federal- que, da tribuna da Câma
ra, eu disse: "Esta leí partidária, que parece 
democrática-, é, ao·contrário. É uma libertina
gem, é uma lei permissiva que vai permitir 
qUe a polLtica se transforme em um bakão 
de negócios"_:__~oje Nós estamos registrando 
ai que este ··democratismo" de se--pé-rTiilír-
que se organize Partido Político, através de 
siglas artifidaís- a três por qüãtrb no Brasil, 
ac~ba gerando isso. Infelizmente, só não pos
so ·concordar com V. Ex' na çülpa que atribui 
ao Tribunal Superior Eleitoral, porque o que 
ele faz é, simpleSmente, deddir díante dos pa~ 
râmetros legais que nós políticos, congres
siStas acabamos criando uma Qrmadilha, que 
os pequenos Pãrtidos ~cabaram armando pa
ra sf mes·mo, diziam. "E preciso haver absoluta 
liberdade âe Orga-nfzãÇão, liberdade de organi
zaçao, liberdade de organização," que se 
trãns(orrriou nUma Verdadeira libertinagem de 
organização. 

O.SR. MAURÍCIO CORRÉA- Agrade· 
ç:o o aparte de V. Ex' aduzir. corno eu e._stava 
fa"lando, que tenho pelo Judiciário um grande 
respeito. E, aliás conheço umq_ passagem de 
Calamandrei, que escreveu um belo livro dirí
gido ao pOvo italiano, prindpalrn"ente, com o 
título;r_~"!'ió$, o~_J~,.~ízes, vistOs por eles, advo-
gados". _ _ 

E_ num determinado momento, o velh_o Ca· 
lamandrei, pai desse que escfevéu, o livro que 
era o Juiz da Corte [taliana, estava morrendo, 
e b_ filho, advogado, esteve nó rei_to finiil, derra
deiro, do pai e perguntou: 

-"Meu p?i, o que o senhor tem mais a 
me recomendar na vida"? ·-

"'Eu digo o seguinte: quando você luta P~r 
um_ a cau_sa,-desde a primeira instância, con
v-encido de_ que tem em mãos o bom direito 
e vai até o fina! enfrentando todos os trib_unais, 
enfrentqnto todas as adversidades, e lá, qnde 
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esperava que fosse_ vitorioso, o Tribunal não 
reconhe_ceu o direito, você tem que ter a ingê
nua situação de_admitir _que o Tribunal estã 
certo _e você está _errado, para não curtir pelo 
resto da vida uma paixão". 

É exatamente o qUe falo: não concordo com 
o Tribunal E1eitoral, mas respeito, evidente
mente, suas condusõ.es, e admiro-me até, em
bora estivesse sob a vigência de uma Cofi.sti
tuição diferente, ijue era a em-eilda no 1 de 
69, ter o próprio TfibUnaririterj)fetaClo a proibi
ção do Govemãâcir- ü!Onersrtzola aparecer 
nos programas partidários, e hoje nós sabe
mos que essas siglas todas estão sendo usa-
das por aquele candídato. -

Concluo Sr. Presidente, por mais que se 
movimentem Mário Covas, _Ulysses Guima
rães, Roberto Freire, Brizola e todos os outros 
candidatos, percorrendo o Brasil num ingente 
esforço ftsico, não conSeguirão recuperar o 
que de graça aJustiça Eleitoral deu ao Senhor 
Fernando Collor de Mello. 

Impõe-se, pois, que o Congresso NaCional, 
em regime de urgência, vote -uma lei que apro
va o equilíbrio desfeito, restabeleça a paz elei
toral, dando a todos, em iguã.Jdade de condi
ções, as mesmas vantagens, enfim, o mesmo 
tempo de rádio e televisão que deu a um can
didato. 

A seis meses das eleições, se não houver 
esta reparação, o Sr. Fernando Collor de MeDo 
terá ganho, s_ozinho, --o primeiro -prêmio eleito
ral do século. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presiâente. 
(Muito Bem!) 

Durante o discurso _do Sr. Senador 
Maurício Corr_é_a_o Si_ SenadOr"!~fendes 
Cana/e, deixa a cadeira da Presidência 
que é ocupada pelo Sr. Senador Pompeu 
deSousa. -

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa) 
- Concedo a pã.Iavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. ROY BACELAR (PMDB- BA Pro
nuncia -o seguinte. discurso.)- Sr. Presidente 
e Srs. senadores. o- ãssUrttO q-Ue me traz hoJe 
a esta tribuna é o estado de calamidade em 
que se encontra_o meu EstadO da Bahta. espe
cialmente a região metropolitana de Salvador, 
em- conseqüência das fortes chuvas caídas 
nos últimos dias e que transtornam a vida 
dos habitantes da Capital e de dezenas de 
municípios vizinhos. 

A situação é dramática e o número de víti
mas estimado pela Coorderiação Estadual de 
Defesa Civil é de cerca de ao mOrtos e 55.000 
desabrigados em toda a região atingida, até 
o presente momento. 

Diante do quadro que se configura como 
a maior tragédia desta metade do século, fo· 
ram atingidos, além de Salvador, os muni· 
cipios de Santo Amaro da Purificação, Laura 
de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, 
São Francisco do Conde, Entre Rios, Alagoi
nhas, Terra Nova, Cardeal da Silva, Conde, 
TeOdoro Sampaio, Pojuca, Mata de São João 
e Itanagra, que se enc_ontram em estado de 
calamidade_ ou emergência. 

A situação é mais grave em Salvador e em 
Sànto Amaro, -onde exiSte, somente nesta últi
ma, aproximadamente 30 mil desagbrigados 
ou desalojados. 

Milhares _de__desabrigados já foram deslo
cados para o Parque de Exposições, igfejas, 
escolas e estádio de futebol, onde ficarão até 
que suas -moradias sejam reconstruídaS _ou 
transferidas. 

Sr. Piesidente, õ índice pluviométrico dos 
22 dias de maio é de aproximadamente -
vejam bem - 400 milímetros, dai o total de 
desabamentos ter aumentado nos últimos 
dias, atingindo a 560_ até sábado. Desde o 
dia 1 ~ deste mês, quando as chuvas come
çaram a cair constantemente a coordenação 
Estadual de Defesa Civil registrou 1.149 desli
zamentos de_ terra, 278 alagamentos e 93 re· 
des de esgoto obstruídas - vejam bem~ Sr. 
Presidente e Srs. Senadores -além do rompi
mento de uma adutora que abastece a Capital, 
fazendo com que cerca de 500 mil pessoas 
fiCassem sem água. 

Em Santo Amaro da Purificação, onde já 
morreram 6 peSsoas, de 1.275 casas atingi
das, 716 foram coinpletamente destruídas e 
559 parcialmente destruídas. Técnicos da Se-_ 
Cretaria de Saúde _estão preocupados com a 
probabilidade de ocorrerem surtos de tifo e 
leptóSpii"oSe, em face das condições sanitá
rias, e empenham-se na campanha de vacina
ção da populaçao. A situação nessa cidade 
é tão crítica que os moradores chegam a colo
cai a -àlimentação em segundo plano: prefere 
colchões e cobertores porque estão morrendo 
congelados, dormindo em pedaços de espu· 
ma molhados. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me 
V.- Ex• um aparte, eminente Senador Ruy Ba
celar? 

O SR. ROY BACELAR - Ouço o aparte 
do eminente Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor -RU:y Bacelar, o drama vivido hoje pela Ba
hia é daqueles que compungem a alma de 
toda a comunidade brasileira Neste momento 
qem que V. Ex' repassa com dados minu
ciosos- o quadro sofrido pelos seus irmãos da 
Bahia desejo levar-lhe a manifestação de mi
nha solidariedade e fazer votos para que, numa 
ação conjugada do Governo Federal e do GO
verno Estadual, se promova o socorro a esses 
mllhares de desabrigados que nesta hora re
clamam do Poder Público o apoio e assis
tência imprescindíveis que lhes garantam a 
sobr.e~vência. Recordo que durante_ a nossa 
Convenção no último sábado, o nosso candi
dato a vice-Presidente, Waldir Pires, alcançou 
todos os convencionais quando solicitou um 
minuto de silêncio pelas vítimas dessa calami· 
dade, ensejando a que todos nós participás
semos desse drama pungente que atingiu de 
forma tão cruel um segmento _significativo_ da 
população baiana. Portanto, neste ins-tante em 
que V. Ex!' representa a sua Bancada, tendo 
ão_seu lado o SenadorJutahy Magalhães, re
ceba nossa s_olidariedade e com ela os votos 
para que uma ação governamental pronta, efi-

caz, imediata, possa acudir os nosso irmã-os 
da Bahia atingidos pela calamidade. 

O SR. RUV BACELAR - ReCebO- Com 
muito agrado o aparte de V. EX> e incorporo 
o seu aparte de solidariedade a este nosso 
pronunciamento, na certeza de que nós, baia
nos, confiamos na solidã.rie-dade de todos os 
brasilerros. 

CQ_ntiouo, Sr. Presidente. 
A Federação dos Trabalhadores na Agrí

cultura estima que o abastecimento de milho 
e lmrtigranjeiros será graVemerife afetado <;om 
as chw_as que caem no Estado da Bahia. O 
plantio dos produtos nas localidades mais 
ating_indas está sendo destruído pela erosão 
provOCada pelas· chuvas, comprometendo as 
estimativas das Safras, seQ:undo inforinações 
de: um dos dit:_etores da F etag. O Ccil'nércio 
de Salvador_teve redução _de 40% das vendas 
e, em Santo Amaro,_ está gravemente afetado. 
Já o_setor industrial, embora menos {ltiilgido, 
sofre- ameaça: a persistirem as fortes chuvas 
que têm caído nos últimos dí.é!S, principalmen
te nOS Municípios de Camaçari; SimõeS Filho 
e Cã.ndelas - zonas de influência do Centro 
Industrial de Aratu e do Pólo petroquimico de 
Camaçari ......::. algumas empresas poderão pa
ralisar suas ãtividades, g'erarido prejuízos incal
culáveis em forma -de divisas perdidas e íril
postos que não serão recolhidos_ pelo GOver; 
no. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O -SR. RUY BÃCELAR- :...._ Ouço Õ ãParte -
do nobre Seriador_ Ney Ma~anhão. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Ruy Ba
celar, drama como esse que atinge a _cidade 
de Salvador, Recife tambéin passou. Tivemos 
enchentes em que a Qdade do Recife foi com
pletamente invadida pelas águas do_ Rio Capi
baribe. E graças _a uma _açâo governamental 
hoje temos barragens e esse drama não _s_erá 
repetido. Em nome do povo pernambucano, 
como um dos Senadores que o representa 
no Senado Federal, quero solidarizar-me c_om 
V. Ex' Estou __ cer:to de que, apesar da oposíção 
que fazemos, ao Governo Federal, há acima 
de_ tudo o interesse da nação, po:\io Baiano 
espera, o mais rápido passivei, a ação do Go
verno Federal no que concerne ao drama que 
está vivendo a cidade de Salvador. Minha soli
dariedade. 

O SR. RUY BACELAR - Incorporo ·a 
aparte de V, Ex" ao nosso -pronunciainento 
e agradeço penharadamente a solidariedade 
do povo pernambucano, manifestada por V. 
Ex", nobre Senador Ney Maranhão. --

Continuo, Sr. Presidente. 
Diante de tão grave situação ~e atr~vessa 

o Estado da Bahia, urge que se tomem as 
medidas mais urgentes no sentido de aliviar 
o sofriffienl.o pcir que passa o povo baiano, 
qUe precisa de alimentos e medicamentos. 
bem como barracas, colchões, cobertores e 
roupas, Como medida emergendal e, poste
riormente, ajuda às vítimas e reconstrução dos 
danos causados às cidades atingidas. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me 
permite um aparte? 

OSR. RUYBACELAR-Commuito praw 
zer nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Este 
é o drama do Nordeste! Nós, aqui, muitas 
vezes levantamos as nossas vozes para os pro
blemas da seca que atinge a nossa região, 
dram~ que se repete periodicamente com 
mortes, fomes, com a miséria de um povo 
todo. Derepente transforma-se a situação: nós 
aqui choramos os nossos mortos em virtude 
do excesso de água. São -chuvas que caem 
na nossa região, mas sem aquela periodici
dade necessária para o desenvolvimento e pa
ra a fertilidade da terra, para o desenvolvimen· 
to da região; caem em excesso, concentrada
mente, numa região só. Então, ocasionam-se 
esses·desastres porque a terra está mal prepa
rada para suportar o rigor de uma chuva inten
sa como aquela. Há na Bahia um grande défi
cit de propriedades, de habitações, e ocorre 
uma luta constante de invasões de terras em 
busca de um pedaço de solo para colocar 
a sua família para sobreviver e lutar pela vida. 
Então, vão buscar terras, muitas vezes, junto 
a barrancos, sem a preocupação com o que 
pode ocorrer num desastre ecológico. V. Ex" 
conhece e eu também, várias invas_ões em 
Salvador_ estão localizadas em barrancos e 
quando vêm essas chuvas_ então, ocorrem es
ses desastres. Porém temos esperança de que 
o Governo Federal esqueça-se dos problemas 
políticos e ·deixe de retaliações cOrri o Iio_s:SO 
Estado, que aproveite até a vinda do Gover
nador Nilo Coelho para não dizer-que era -ape
nas o Governador Waldir Pires que criava obs
táculos políticos ao Governo Federal -para 
solicitar os recursos para o nosso Estado neste 
momento de emergência, e leve para o povo 
baiano a assistência que necessita.lnfelizmeri
te, estamos num círculo vicioso: temos dificul
dades porque não temos recursos. E os recur
sos nos são negados, porque dizem que so
mos inadimplentes. Ora, nobre Senador, li que 
algum sinal verde seria dado com a mudança 
do Governo na Bahia. Que isso ocorra! Que 
venham logo os recursos! V. ~citou aí vários 
casos, não citou, talvez, aquele que felizmente 
não ocorreu! Um desastre que seria o pior 
de todos para a população baiana, o transbor
damento daqueles fluentes líquidos de Cama
çari, quando seriam jogados cromo, mercúrio 
e veneno na água que a população baiana 
bebe, ís~ daí seria o _maior des_astre para a 
população. Numa área em que vemos uma 
grande diferença de nível nos momentos nor
mais, chegamos a menos de um metro da_ 
beira dessa barragem. Se as chuvas tivessem 
continuado dois dias, - graças a Deus para
ram nesses dois últimos dias - teríamos, tal
vez, que evacuar uma população inteira. Por 
isso é a hora de socorrer o nos-so Estado. 
Agradecemos a solidariedade de nossos com
panheiros do País inteiro, mas-o de qUe preci
samos é assistência imediata e cOncreta do 
Governo Federal nesse _momento de _dificul- _ 
dade. 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço e in
corPQrbo-SUbStanaes-o_ãpa-rtCfdéV. Ex•, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. V. Ex" tem razão 
quando diz que o problema é complexo. É 
preciso-de fato uma política global de planeja
mento. Sofre o nord~stíno com a seca, Com 
a falta de água, com a falta de uma política 
agrária e em face disso ele se desloca para 
as cidades, enchendo-as, e, conseqüentemen
te, ele sofre, também, com as chuvas, princi· 
palmente agOra· quando ·a índice plUviomé~ 
trico é alarmante, é o maior deste século, com 
casas caindo, derrubadas, mortes e mais mor
tes, por falta de uma política séria e planejada, 
principalmente urna política de desenvolvi
mento urbano. 

Mas _acredito que -o_ Governo ir_á olhar-nos 
desta vez não mais disCriminando o nosso 
Estado da Bahia. 

o" Sr. Chagas Rodrl9ues-- Permite-me 
V. Ex" um .3:parte,-nobre Se_nador Ruy Bacelar? 

O SR. R()Y BACELAR- Pois não. 

O Sr. Cbagas Rodrigues - É verdadei
ramente lamentável que quase ao fim deste 
século, o Nordeste continue a apresentar es
sas tristes cenas resultantes das inundações 
e das secas periódicas. Isto -é o_atestado _vivO. 
se não de ausência de plano, pelo menos, 
da falta de continuidade e de uma execução 
correta e cientifiCá No- momento é a B<;~;hia. 

Creio que V. Ex" tem a solidariedade de todas 
as bancadas. E o que esperamos, como foi 
dito pelo eminente Senador_ Jutahy Maga
lhães, é que o Governo tome providências 
imedíataS e concretas, Socorrendo à laboriosa 
gente dª Bahia._ Receba a nossa solidariedade, 
-certo de que todos nós, brasileiros, nã-o apenas 
os nordestinos, todos nós brasileiros, estamos 
participando desse drama que fere profunda
mente a al~a do tra_c:!_icional povo da Bahia. 

O SR. RUY BACELAR - Incorporo o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador Chagas Rodri
gues, na certeza de que hoje é a_Bahía que 
sofre, ontem foi o Piauí, o Ceará, Santa Cata
rina, há tempos atrás. Mas é preciso todos 
nós nos juntarmos para que possamos ter 
uma política séria, muito séria, para este País. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Permite-me V. 
Ex" um--aparte? 

O .SR. RCIY BACELAR - Tem o aparte 
V. EX', nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Qu~ro fazer esta 
intervenção de -Solidariedade devido a essa cir
cunstância que enfrenta hoJe- ó povo nordes
tino e, particularmente, o povo baiano, como 
o catarinense que também já teve no seu-Esta
do situações de muita dificUldade, particular
mente, rfõ -Vale do ltajaí, no Vale do Rio dO 
Peixe, em várias regiões do Estado, Região 
da Serra, onde as destruições foram de natu
reza urbana, de natureza rural, agríCola, de 
transporte, enfim, atingindo todoS os setores. 
Lá, verificou-se a necessidade de termos que 
reflorestar; plaritar miJhões de árvores para 

_ tentar corrigir um pouco esse deslocamento 
rápido das águas que caem numa determi
nada superfície e se deslocam para os vales 

e para os -rios. Esse é um esforço gigantesco 
que tem que ser feito. ·sei qlTe algumas dessa_S 
questões podem ser corrigidas, como bem 
lembraram os aparteantes anteriores, com 
medidas governamentais. Outras são difíceis 

_ de s_erem contidas por operações de Governo, 
são fenômenos incontroláveis da natureza e, 
portanto, não dePendem unicamente dos go
vernos. O que é possível em muitos aspectos, 
e que os governos têm que fazer, é a política 
preventiva. A política de remediar sempre sai 
mais ·cara, custa mais à sociedade. Portanto, 
defendemos sempre as prevenÇões, o_ preven~ 
tive, e não o curativo. Queríamos, tê.iinbém, 
ao lado dessa experiência amarga por que 
passa o povo- baiano, que tem prejuízos imen
sos, quer urbanos, quer rurais, dizer que nós, 
qUe temos a responsabilidade de elabora( um 
conjunto de leis, dentre elas_ a_lei agrícola, pre· 
cisamos levar em conta, nessas elaborações, 
e parttcularmente na questão da lei aQriCola, 
esses fenômenos incontroláveis, para que o 
~qmem do C?mpo não fique inteiramente a 
descoberto, e que ele tenha o míilirrli:lde segu
rança para poder produzir, a segurança neces_
sária para qUe enfrente o riscO da natureza 
incontrolável, aquele que não tem como pre
venir com obras ou com medidas, senão com 
politicas de longo prazo. Assim, ao lado de 
apresentar a solidariedade _catarinense a _essa 
circunstâricia que- atravessa o povo nordes
tino, particularinente o baiano, o Estado de 
v. Ex", queria também enfatizar a necessidade 
de os gOvernos e o-[eQlSlativo se precaverem 
contra aquilo que é possível a precéluÇão-con-
tra aquilo que é viável a prevenção para que 
aprendamos eSSas lições que custam muito 
carO a:es·povos _êà sode-dade. Essa ·é a coJoca
ção que faço ao -PrOnunciamento de V. Ex', 
que retrata tão beln- essa enorme dificuldade 
por que atravessa o povo baiano. 

O SR. RUY BACELAR - Agradeço o 
aparte_ de V. Ex• e o incorporo com muito 
prazer ao meu pronunciamento. V. Ex" tem 
toda razão quando enfoca a necessidade de 
rriedidas preVentivaS-para que elas Se tornem 
mais eficientes e quase que defin-itivaS: t:: ne~ 
cessârio, Senador Dirceu Carneiro, um traba
lho conjugado, partilhado, dos goVefnos Fede
ral, Estadual, Municipais e da própria sacie· 
dade, no sentido de que, juntos, possam,-com 
trabcilhO em drenagens, dragagens, proteÇão_ 
de encostas, fazer um trabalho sério,_ como 
medida PrévenuVa pára evitar- outraS catástro-
fes. -

Por fim, Sr~ Pr"esídente, SrS. Senadófes, a 
Bahia confia na soliâariéd2idé-del0dos os bra
sileiros nesta hora difícil que at(avessa. ESpe-ra 
que o Governo Federal, que sempre lhe dis
pensou tratamento discriminatório, ignorando
suas justas reivindicações, dieStã vez-se_ sensi
bilize com a situação de desespero do povo 
baiano e o socorra. 

Muito obrigado a V. Ex~. Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidéncia recebeu a Mensagem n~ 104, 
de 1989 (no 213/89, na orígem), de 22 do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da 



Maio de 1989 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 23 2311 

República, nos termos do artigo 52, inciso V, 
da Constituição, solicita autorização para que 
a União possa contratar operação _de crédito 
externo no valor deUS$ 99,000,000.00_(n0.: __ _ 

nacionais do trabalho, adotada em Gene
bra, em 1976, durante a Sexagésima Pri· 
meira Reunião da Conferência Internacio
-nal do Tiabalho, tendÕ 

venta e nove milhões de dólares norte~ame
ricanos)_, para os fins que especifíca. 

!'los termos da Resolução no 18, de 1989, 
o expediente será despachado à Comissão de 
Assuntos Econômlcos. 

O SR. PRESIDENTE (P_ompeu _de Sousa) 
-A Presidência convoca sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 i+litiutõ-s, 
no Plenário da Câmara dos--DepUtàC:tos, desti· 
nada à apreciaçZro de medidas provisórias e 
vetos presidenciais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO· 
RES.· 

Olavo Pires - Jarbas Passarinho --João _ 
Castelo - Ed!son lobão - Hugo Napoteao 
-José Agripino- RaiiTu..indo Ura.....:. Marco 
Maciel- Mansueto de Lavor_-Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro- Itamar Franco- Iram 
Saraiva - Meir_a_ Filho - Roberto Cainpos 
-Leite Chaves-AffOnso Camargo- Dirceu 
Carneiro -José Paulo Biso1- José_ Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário~ __ · -

É lida a seguinte 

Brasilia (DF), em 18 de maio de 1 989 

SerihOf Presidente. 
Comunico a V. EX-- que determinei as se

guintes alterações na composição das Comis
sões a seguir reladonadas: 

1) Na Comissão de Assuntos Económicos, 
substituir, na titulciridade, o Senador NaborJú
nfor pelo Senador Nels_on Wedekin, e, na su· 
plênda, o Senador NelsOn Wedekin pelo Se· 
nadar _Nabor Júníor;-

2) Na COmissão-de Educação; sUbStituir, 
na titularidade, o Senador Ronaldo AragãO pe
lo Senador Nabor Júnior; 

3) Na CofriiSsãO- áe-"i?efações Eiterfoies -
substituir, na titularidade, o senadóf Neison 
Wedekin pelo Senador Ronaldo Aragão. 

Sendo o que se apresenta para o momerito, 
reitero a V. Ex• minhas expressões ·de- apreço 
e estima. - Ronan Tito, Líder dO PMpB 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A comunicação lida vai a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotado o tie!Ílpo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão,· em turno único, do Projeto 
.,de Decreto Legislativo n~ 13! d~ ]988 (n~ 

17/88, na amara doS Deputados), que 
aprova o texto da Convençêo- n" 144, da 
Organização Internacional do Trabalho 
- OIT, sobre consultas _tripartites para 
promover a aplicação das normas inter-

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 18, de 
1989, da Comissão · 

- de Relações Exteri~res e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto, em turno ·único. 
(Pausa) --

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

Eric'errada a discussão, o prOjetÕ será ii-Ú:Iui
- do oportunamente em Ordem do Dia, para 

votação. 

-O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- __ --Esgotada a pauta da Ordem do Dia. 

Volta~se à lista de oradores. 
-concedO.~ palavra ao nobre Senador Antô

nio Luiz May_a 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presjdente, Srs. Senado
res, sábado passado teve inicio, no Centro 
Geográfico do Estado do Tocantins, à mar
gem direita do grande rio desse nome, a cons

- truçào da Capital d~fjnitiva dessa nova Unidá· 
de da Federação, e que terá o nome de Pai· 
tnas;--

É mais uma realízação de significado histó
rico, que- se ver'ifiCa dentro do crono·grama 
definido pelo Governo Siqueira Campos, não 
obstante o quadro de dificuldades econômi
cas que o Estado atravessa. 

Com firmei:a e CUSPQSição o Governador vai 
consolidando, passo a passo, a implantação 
-do EstadO_ qUe o povo Confiou à sua reconhe
cida capacidade administrativa. 

Desprovido de recursos financeiros, o Esta~ 
do do Tocantins já é _uma realidade no con~ 
texto ilacionai, com seus poderes constituídos 

- e. c_om suas metas bem definidas em termos 
de bem-estar para seu povo. 

O Governo vem -atacando de frente os pro~ 
· blemas considerados prioritários e urgentes 

nas áreas da educação, da saúde, da econo~ 
mia da produção, da agricultura, do transpor~ 
te, do saneamento básico, da energia e da 

-habitação. 
Estradas estão sendo asfaltadas. Poços arte~ 

sianos abertos. Escolas .reconstruídas e recu· 
peradas. Hospitais reestruturados. Casas po· 
pUlares estão sendo construídas nas cidades 
de maior porte. Redes de água e esgoto estão 
sendo_ implan_tadas. A segurança às comuni· 
dades es_tá reforçada. Rêina paz no Estado 
e a força de trabalho está com mãos às obras 
de construção. 

Sábado, _ _20 .de maio, um trato r acionado 
pelo próprio Governador abriu as pistas que 
serão construídas em ruas, avenidas e praças 
da capital. 

Fato histórico que encheu;t;le orgulho a po
pu1ação tocantinense_que em grar'lde número 
e proveniente de todos os municípios, presti
giou festivamente o acontecimento, no qual 
via o resgate de sua libertação e _a melhoria 
_de_ sua sorte futura. 

A capital_ foi planejada para responder pri
meiramente ao desafio da fUncionalidade ad-
miniStrátíva. _ 
_ -_Têfá prioritarfZimente- a lffipTantaÇão _do-sa~ 

near:nento_ bá_sic:Q .antes que se faça qualquer 
-Construção, na tentativa de resolver este pro-
blema fundamental. --

Será uma cidade que deverá ·abrigar -as re
partiÇões públicas e as residências de quantos 
nelas irão trabalhar. 

Todos os serviços considerados essenciais 
estão previstos. 

Não obstante representar um perfil de ca
racterísticas eminentemente funcionais, a filo
sofia que o Governo Siqueira CarrfpôS procUra 
imprimir erri todo o Estado é a da livre inicia
tiva, sobretudo nc campo da econorriia e da 
produção. 

Esta filosofia terà seus reflexos na capital 
que está sendo edificada sem fazer concor
rência de qualquer natureza com as cidades 
do Esta~o. _consideradas pólos de desenvol
vimerito_ sàcio-econômico· do novo Estado. 

Nasce, deste modo, uma cidade esperança, 
na qual ir~ prevalecer o caráter humanístico 
de prevalênda do homem sobre o trabalho 
e o caPital. -

Essa preocupação humanística com a-Capi
tal Palmas foi destacada desde a escolha do 
local onde irá sjtuar-se, entre o lago formado 
pela represa da Usina Hidrelétrica do Lageado 
no Rio Tocantins· e .. aS fraldas de uma b_ela 
serra, onde predomina a paisagem verde de 
su'as matas e campos. 

n pi"ojeto_ da capital surgiu de experiências 
·recentes de urbanização no BrasU e no exte
rior. Térn como objetiVO maior "integrar a·rea
lidade do Tocantins aos princípios básicos de 
urna boa qualidade de vida para os ocupantes 
da nova c-apital". 

Foram considerados elementos fundamen
tais para a consecução dessa integração do 
bom-em à cidade, a flexibilidade, a qualidade 
ambiental e a viabilidade. 

!'A fleXlbilidade - a concepção de Palmas 
DãSeia-se na manutenÇão da diversidade den
tro doS- padrões imutáveis. A partir de uma 
malha principal, a ocupação será liberada, sob 
padrões gerais de uso do solo _e meio an:!_bien
te. Os ni6du1os, denominados quadrículas, se
rão-adensados mediante a aplicação de uma 
Jegislação básica, coerente com o interesse 
comum. 

Qualidade ambiental- Palmas adotará pa· 
drão de ocupação menos denso, tendo o con~ 
junto edificado com regulamentos que permi
tam sua integração _ao ecossistema. local. A 
inserção da cidade entr:e urn futr,JJO lago e 
os contrafortes da Serra do Càrino, hoje uma 
reserva ambiental, determinam padrões de 
ocupação amena, com -densidade distribuída 
e possibilidades amplas de arejamento. As 
áreas verdes predominam tanto no tecido ur
bano _principal, como no interior das áreas a 
serem ocupadas. 

Viabilidade--:-- todas as áreas para a constru
ção de Palinas serão comerci~lizadas pelo Es
tado, sendo que a receita obtida será destinada 
às obras da cidade. O GOverno do Tocantins 
não deseinbolsará um centavo para erguer .. 
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sua capitaL A ocupação gradativa dos espaços 
permitirá uma _econOmia real, sem a- perda 
das características do conjunto. O traçado de 
Palmas e seu zoneamento darão identidade 
própria à cidade, facilitando a compreenSão 
de seus habitantes e tornando _facilitados o 
seu trânsito, o transporte urbano e a fácil iden
tificação dos endereços por· seus habitantes 
e visitantes. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Pennite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Ouço 
V. Ex" com muito prazer, Senador "Chagas Ro
drigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Sena
dor Antônio Luiz May~. ainda na C~mara dos 
Deputados, no Rio de Janeiro, eu integrei o 
chamado Bloco Mudancista _e_ lutei, ajudando 
Juscelino Kubitschek no sentido de_transferir · 
a Capital da República para o Coração geográ
fico do País. Disso nãQ __ me arrependo, pelo 
contrário, eu me envaideço. Quero comunicar 
a V. Ex"__que na Assembléia Nadonal Consti: 
tuinte tive a honra de presidir __ a__Subcomissão 
dos Estados da Comissão da Organização do 
Estado, e m_uitos Constitu_intes pleitearam a 
criação de novas_Unidades. Eu mesino r~Cebi 
convite para ir a diferentes regiões do País. 
Abri uma exceção: só visitei o Estado de Goiás.
Fui a Goiânia e lá verifiquei que O GoVernadOr, 
o Vice-GovemadOr, --o- Presidente da Assem
bléia Legislativa e os Deputados, de um modo 
geral, eram favoráveis à criaç~o do novo esta
do. Achei aquele _espetáculo verdadeiramente 
admirável. Goianos dO- norte e goianos do sul, 
todos compreendendo que a criação do Esta-
do de Tocantins iria concor:fer para o desen
volvimento econômic_o e social da região e 
para a melhoria das condições de vida daque
las populações. De modo que, como Presi
dente da Subcomissão, desde o início fui favo
rável à inlciatfva. E_ na SUbcomi_ssão, o hoje 
Governador, então Relator, Siqueira Campos,· 
foi o baluarte dessa luta. Quero congratular
me com V. Ex", com os novos Senadores e 
augurar um grande futuro para o novo Estado 
e sua Capital, a cidade_ de Palmas. E, aqui, 
V. Ex• pode ficar certo de ql)e, naquilo que 
de nós possa depender, terá sempre a nossa 
boa vontade, a nossa ajuda, .a nossa colabo
ração e o nosso apoio, para que a nossa Fede
ração continue cada vez mais forte e cada 
vez ma!s equilibrada. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Muito 
obrigado pelo aparte, nobre Senador Chagas 
Rodrigues. Reconhecemos que a criação do 
nosso Estado deve muito a V. Ex", coino Presi
dente da Subcomissão dos Estado_s, na elabo
ração da ConstituiçãO brasileira. O. ES.tado do 
T o_cantins, fruto desse trabalho, nasceu de um 
consenso de todos aqueles que representa
vam os Estados da Federação. Nasceu sem 
contradiç?Jo de qualquer natureza. _ 

Apesar de hoje se constituir numa Unidade 
ainda frágil, não dispondo dos recursos nece_s
sárlos, os braços de todos os tocantinenses 
estão irmanados no sentido de erguer um 

grande Estado naquela parte que antigamente 
se -chamava de norte de Goiás-. E hoje temos 
a satisfação de dizer que o trabalho realizado 
por V. EX" está tendo uma resposta. Várias 
empresas, hoje, segunda-feira, dia 22 de_ maio 
de l 989, já estão trabalhando na construção 
da-Cáphal definitiva, corO o nOme de Palmas. 

Exatamente anteontem, o Sr. Governador 
Siqueira Carilpos, Relàtof- aa Subcomissão; 
deu o primeiro -Ímpulso, quando acionou a 
primeira máquinéi,- abrindo a primeira plsta, 
que será uma grande avenida, na construção 
da Capital em pleno cerrado. Não existe lá, 
hoje, urna -construção sequer, apenas alguns 
ba-rracos d_e palha, que abrigaram, naq-Uele sol 
reluzente dO sertão, os visitantes- que lá foram 
prestigiar o infc!O dos trabalhos, que contou 
com a presença de cerca de 1 O rnil pessoas, 
de todos os Muniçípios do Estado do T ocan
tins e, também, de alguns Municípios do Esta
do de Goiás, todos eles acreditando na possi
bilidade de se fazer dessa Unidade da Federa
ção um grande Estado. 

Tocantins é, hoje, um Estado pobre, pobre 
de recursos, porém rico em potenciais, com 
urna população disposta a trabalhar, e suas 
terras produzirão grãos em quantidade para 
levarmos esses cereais sobretudo aos nossos 
irmãos do Nordeste. Região que será o nosso 
mercado consumidor preferenciaL Naquela 
dire_~_o_ estão_sendo hoje asfaltados 600 quilô
metros de __ estrada para ligar o Tocantins ao 
Nordeste, através do Piauí e da Bahia. EStá 
é a política-de expansão das nossas fronteiras 
para os Estados-irmãos, dos quais depende
mos tanto. 

A população tocantin~nse, nobre Senador 
ChaQas Rodrigues, tem muito a dever ao seu 
Estéldo, ~Estado que V. Ex" representa nesta 
CaSa tem muitO a dever_ à Bahia, porque os 
primeiros que lá penetraram foram os piauin

-.ses, os maranhens_es e os baianos. 
Nós sabemos que a minha terra, Porto Na

_donal, que foi criada que saiu das entranhas 
da mineração do ouro no século passado, foi 
descoberta não por bandeirantes de São Pau
lo, mas por aqueles que procuravam os recur
sos da natureza, provenientes esses homens 
e.xatamente do Nordeste: os baianos, os 
piauienses e os maranhenses. A eles. nós deve
mos, demais. Hçje, nesta oportunidade, ex
pressamos a solidariedade do povo tocanti
nense para com o povo baiano, que está so
frendo tanto as conseqüências das intempé
ries. 

Se, por um lado, manifesto nossa alegria 
pela implantação da nossa Capital definitiva, 
por outro lado nós, os tocantinenses, estamos 
chorando a perda irreparável de tantos irmãos 
nesse Estado da Federação que é a Bahia, 
castiga~a _violentamente por torren!=iais chu
vas I1_a sua Capital. Apresentamos a nossa soli-: 
dariedade ao povo da Bahia, aos nossos ir- -
mãos bai~nos. Não temos como-ajudá-los de 
melhor modo, porém a solidariedade humana, 
para nós, está acima de toda e qualquer ajuda 
material. Choramos as lágrimas dos baianos 
e havererr1os, sem _dúvida alg~imi, Uf"T"! dia1 

de trazer para a Bahia também a nossa solida
riedade, sobretudo no sentido -de recuperaÇão 

das perdas de vidas humanas, que são irrepa
ráveis. Há possibilidade de uma recuperação 
da Capital, Salvador, uma das mais belas cida
des do Território- NacionaL 

Damos prosseguimento, Sr. Presidente. 
_Com o seu moderno sistema de transporte 

de massa, o metrôde superficie, que será im
pfantado de _im~diato na nossa Capital - em 
seu plano de implantação esse rnetrô é pre
visto -, e lo_calizada nossa Capital no céiítro 
geogfáfico do Estado, Palmas foi plariejada 
para materializar o sonho tocantinense de ~r 
uma Capital moderna, singela, funcional e 
aprazível, para onde possam convergir todos 
os homens e nlülheres que buscam o bem 
supremo da humanidade: -a felicidade. Palmas, 
por simbolízar o ideal de uma Só_ciedade livre, 
justa e solidária; será Sempre lembrada pelas 
gerações futuras. 

O Sr. Wilson Martins - Permite V. EX' 
um aparte, nobre _S_enad_or? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Com 
muita satisfação, nobre Senador, representan
te do EStado do Mato Gr.osso do Sul, Wilson 
Martins. 

O Sr. Wilson Martins - F€licito V. 
Ex- e, atravéS- de V. &, como repfeSentante 
que é, nesta Casa, do_ povo de Tocantins, toda 
a família t9cantínense, pela a~rojada constru· 
ção, agora: inldada, da Capital do seu Estado, 
denominada Palmas. Realniente, é uma obra, 
conforme V. Ex• a__caba de relatar, que visª 
superar todas as dificuldades, e, segundo li 
na imprensa, essa cidade será construída_corn 
recursos hauridos da própria venda de terre~_ 
nos, de imóveis, daquela área_ dQ_novo Estado. 
Trata-se de um sonho, guardadas ã.s propor
ções, como o ·de Juscelino Kubitschek, que 
construiu Brasília aqui, no PlaoaJto, e sur
preendeu todo o Brasil. Rec_or_do-me,_ eu era 
prefeito de minha cidade, saí de lá num peque

-no avião- era prefeito da UDN -, adversário 
político do GoVe-rno Federa( maS, tocado de 
civismo, vim especialmente para testemunhar 
o nascimento de Brasília. Minha emoção foi 
imensa quando, Já de_cima, via correrem pelo 
asfalto filas e filas de veícu1os de brasileiros 
para virem à nova Capital para participar da 
grande festa do Bra$il, qu~ trans;feria é! sua 
Capital da República. Espero que este sOnho -
do Estado de Tocantins também se realize 
e haja recursos suficientes para- que obra des
sa envergadura se realize em _um momento 
de crise e de dificuldades para o País. Esteja 
certo V. Exi, nobre Senador Antônio L1,..1iz IY\aya, 
de que a solução_ dos problemas dos grandes 
Estados está _na sua divisão, como_ preguei 
durante a Assembléia Nacional Constituinte. 
Votei faVoravelmente ao deS-riiembrarriento do 
Estado de GOiás e sustentei, em nome P.r=~ Ban
cada goiana, a criação -do Estado de T ocan
tins. FIZ o mesmo em relação ao Estado do 
Triângulo, porque conheço- as peculiaridades 
do Triângulo Mineiro. Gtei es.sa circl,!ristânda 
no discurso que proferi durante a Assembléia 
Nacional Constituinte. Cieio que se abre uma 
nova erá para o Brasil. Uffia das grilndes -refor
mas-do Brasil reside justamente na sub-divisão 
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dos imensos Estados que aí estão e que não 
conseguem des!anchar, devido às dificulda~ 
des administrativas, dificuldades essas que de
saparecem com a criação dos Estados. Dou 
o testemunho do que acontecia com o Estado 
de Mato Grosso, um _Estado conflituoso, que, 
pela sua imensidão, pelas suas diversidades 
regionais, m~o podia encontrar p_fio da meada. 
para o seu crescimento. Fõijustamente __ cbrii 
a sua partilha, feita durante o Governo Geisel, 
que começamos a cre.sc.ei; .. N~p somente Ul'fla 
das partes, mas ambas as partes. Cresceu Ma
to Grosso, que ficou com duas vezes e ineia 
o território do Mato GroS&o do S1.1l: temos a):?~
nas 350 _mil quilómetros quadrados e eles fica
ram com 800 mil qUilômetros _quadrados. Ma
to Gross·o-U.o Su\,-com maio"i' possibilidade 
de acesso aos grandes centros, aos grandes 
mercados, com terras de boa.qualidade, cresw 
ceu extraordinariÇJmente não só no campo-da 
pecuária como no da agricultura e, agora, no 
da industrialização. O mesrno está ocorrendo 
com o Estado de Mato Gross_o. E é o que_
vai ocorrer -com o Estado de Tocantins: já 
temos aqui um Goiás prósper-o ;..;.;.. creio, seni 
dúvida nenhuma, é o primeiro Estado do Cen
tro-Oeste-, e agora se ergJJe, cheio de espe
rança, ·o -se-gundo Estado,. Tocantins, des
membrado do Estado de GO~s_. D_ou alvísse
ras a V. Ex' e ao povo que o nobre colega 
tão nobremente representa nesta Casã. 

um-governo voltado para realmente atender 
__ às necessidades do País, administrar bem a 
_ coisa pública e respeitai' as leis, não permi· 

tib.do a impunidade-com a qual estamos conyiw_ 
vendo no nosso dia-q-dia, talvez a situação 
fosse um pouco diferente _ou mufto diferente 
da ãtual. Apesar de todas essas dificuldades, 

O SR. ANTÓNIO L(((Z MAYI\.- Muito 
obrigado, nobre Senador Wilson Martins. V. 
Ex" fala de cátedra, porque tem a experiência 
da criação de seu Estado, o Mato Grosso do 
Sul, que só trouxe benefícios, como V. Ex• 
acaba de constatar, tanto para o Estado de 
que foi desmembrado, como para o território 
mãe, porque ambos prosperaram e, hoje, sa
bemos o nível de prosperidade de que desfru
tam tanto Mato· Grosso do-Sul cjuan(O .~ato 
GrOsso, prOpriéfmente âifu. Há um nível de 
prosperidade invejáveL E Tocantins, acreâi~ 
tamos exatamente na sua viabilidade, porque 
a história é ã mesma e aS regras- que temos 
para seguir na implantação deste Estado são 
as mesmas que regeram os destinos de .rv'tato 
Grosso do Sul, emancipado de Mato Grosso. _ 

Portanto, nobre Senador~ agradeço a V. Ex-
o aparte e,_ sem __ dúvida, recebo_ as_ alvíssaras 
que V. Ex" dá ao meu povo tocantinens_e,_espe
rando_ que esse povo trabalhe com seriedade, 
com dinamismo, para dar uma resposta posi
tiva a quem acreditou na criação do Estado 
de Tocantins.. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex" um aparte? -

O SR. ANTÓNIO Lrnz MAYI\.- Ouço 
o aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Agradeço, 
inicialmente, a V. Ex" a manifestação de-sQiida
riedade ao povo baiano pela dificuldade que 
está enfrentando nos últimos tempos. lnicial
mente, apesar do pronunciamento que fiz ho
je, cpm tantos dados que representam as difi
culdades que o País vem enfrentando, e não 
foi um pronunciamento com intenção pessi
mista, quis mostrar apenas que, se tivéssemOs 

. vejo o nascimento de um Estado. O nasci
rnento __ de um Estado a favor do qual eu tive 
a oportunidade de votar três vezes - duas 
vezes com o veto do Presidente da República. 
e a terceira veL: ;;a Constituinte, com a força. 
da Coristi_tU:inte. ColOcando na Constituição a 
nOssa determinação, corlSeguifnoS fazer im: 
plantar o Estado, que era não só o consenso 
do Estado de GOiás, como era consenso do 

_ Brasil inteiro, por sua representação política, 
que sabia da vontade dos goianos e do povo·
-de.Tocantins_delazer esse desmembramento. 
Defendendo na minha terra uma tese contrária 
à-divisão do nosSo territódo, e_u sempre dizia 
que para T ocãntins _o meu voto seria favorável,. 
que não haveria acordos políticos __ qi.ie perrni

~tisljern mudar minha opinião, que aquele Voto 
-que eu dei, na primeira vez, serta dado também 
na_terceira vez_, Tanto como o nobre Senador 
Wdson Martins, deseJo êxito total à ação admi
nistrativa do nosso ex-colega Siqueíra Cam
pos, com o apoio de V. Ex• dos seus colegas 
da representação de T_o_cantins, para que pos
sa· este Estado nascer com aquelas perspec
tivas de desenvolvimento e ajudar tatilbém o 
desenvolvimento do noss_o País. _Seja (eliz nes
sa empreitada, que é difícil, mas que V. Ex's 
obterão êxito, porque sabemos que, quando_ 

-a vontade predomina, todos os obstáculos se
rão vencldos. E V. ~ e S~!.lS colegas. têm 
a vontade de fazer de Tocantins um Estado 
que terá por meta o_ desenvolvimento do Broa
si!. 

SR.ANTÓNIOUIIZMAYI\.-Muitoobri· 
gado, nobre Senador Jutahy Magalhães. Te
mos a vontade de fazer deste Estado um ver
dadeiro Estado da Federação, dentro do con
texto de desenvolvimento que o Brasil está 
hoje experim-Emtandci. N_esta oportunidade, de
vo lembrar que realmente o Estado de Tocan-
tirls está cOm a folha de pagamento dos SeuS 
funcionários em dia, já aumeritou substancial
mente .o vencimento dos seus funcionários, 
e, com arrecadação própria, está trabalhando 
naquelas linhas de ação que acabei de men
cionar. Dos recursos provim::l.os da participa
ção do seu próprio povo, recursos originários 
do próprio Estado, dos impostos recolhidos, 
o Estado de T oCàrttins está -dando início às 
suas obras. 

Com referênçias à capital, é verdade a afir
mação de que o Estado propriamente nada 
irá despender. À medida em que são desapro
priados, vendem-se os lotes. São várias as em
presas que estão Já trabalhando e estão traba
lhando para receber em lotes, mas com a con
dição de edificar,-no caso, as residênéias indis-

- peii.s_áveis à localização do funcionalismo pú
blico, residências essas que serão vendidas, 
posteriorm~nte, a preço de mercado. 

Portanto, a nossa esperança é que o em
preendimento se realize e um dia possamOs 

dizer, de público, que o sonho se tornou reali
dade. A construção do Estado, simboli4ªda 
na construção da sua capital, vai trazer, sem 
dúvida alguma, uma nova estrela a brilhar na 
Federação do Brasil, se Deus quiser. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite 
V. ~ um aparte? -

O SR. ANTÓNIO LQIZ MAYI\.- Con
cedõ- o apaite ao -nobre Senador Francisco 
Roll~~~~g. 

O Sr. Franscisco Rollemberg - Nobre 
Senador Antonio Luiz_ /Yfuya,_.eu não poderia 
deixar de prestar, de certa forma, o meu depoi
mento no momento em que V. Ex" registra, 
neste instante, nesta tarde. o início aa constru
ção de Palmas, capital do seu Estado. Sou 
daqueles, que sempre lutou pela redivisão ter
ritorial do nosso País. Seinpre eriterldi que o 
progresso só _chega quando chega o poder. 
Quando chega o poder, _chega a educação, 
cheia a CUltUrâ.," chegam os saneamentos _bá
sicos, chega a- Sê'iúde, Chega a previdênCia, 
chega tudo que é necessário para o atendi
mento das necessidades mais sentidãS e bási~ 
cas da população, do nosso povo, Por isso, 
nobre Senador, eu me aliei ao OObre Gover-
nadar Siqueira Campos nos idos de 1971, 
quando aqui chegamos. Criamo's urna Comis
são Extraordinária para estudar a redivis~o ter
ritorial na Câmara dos Deputados. lá realiza
mos simpóSios;· seminários; ouvímoS ·sociólo
gos, cartógrafos, historiadores, homens do_ 
norte, homens do sul de Ci_oiá_s, e foi com 
esses depoimentos que Siqueira Campos, que 
de longo alimentava a sua quimera, o se_u_so
nho de criar o Estado de Tocantins, elaborou 
o seu projeto. Votei, corno votou o Senador 
Jutahy Magalhães, duas vezes- aprovado na 
Câmara, por· duas vezes esse projeto fói veta
do. E esta gestação continuou até o seu p.irto, 
que se deu COJTI a Constituição, 'Agora está_. 
Siqueira CampOs governando o Estado <:rue 
ele tanto sonhou, feliz, porque ousou cultivar_ 
e alimentar um sonho e acalentar uma quime
ra. A sua quimera e o seu sonho são uma 
realidade_ e riinguém melhor, tenho certeza. 
nobre Senador-A-ntonio Luiz Maya, poderá ins
talar e conduzir os destinos do novo Estado 

-de TocantinS sehão o seu GoVernado~. porque 
o seu Governador ousou e realizou, e poucos 
de n_ós ~onseguirnos mesmo ousando realizar 
os nossos sonho-s. T ocantinSToi o sOnho dé 
um povo, mas foi também sonho do Deputado 
SiqLiéfra CamÇiOS, um- sonho que o fez Go~er
nador. Agora S. _Ex• construindo Palmas, vai 
desenvolver o seu Estado, vai fazer ~_quilo que 
o tocantinense sempre desejou: espalhar as 
suas fronteiras, produzir grãos, levar aO Nor
deste, ao Norte de nosso Brasil alimentos, me
lhorar a qualidade de vida de noss_a gente. 
E esta será, tenho c:erteza, a contribuição 
maior do seu Estado, no momento em que_ 
se instala e começa a abrir os seus_ tentáculos, 
os tentáculos ttão de conquista e de expansão 
territorial, mas de integração, de se reencon
trar com as suas origens, com o Piauí, com 

_ a Bahia, com o Nordeste e com o Brasil. Felici
to-o pelo pronunciamento de hoje à tarde, e 
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r ao povo de Tocantins;, ª.9 Governador Siquei-
ra Campos, 'do abraço fraterno e ___ amigo do 
povo ·de Sergipe, que represento nesta Casa. 
Muito obrigado, nobre Senador_6ntonio Luiz 
Maya. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Eu que 
agradeço, nobre Senador FranciS:_<::O Rollem· 
berg. Levarei _esse a_braço àe_ V. E;x"~ que tanto 
trabalhou também pela divisão territorial do 
Estado de Goiás e pela criação do Esta.do 
de T ocantins;JeYarei o seu-abraço, S§!m dúvida 
alguma, ao meu povo e ao Governador do 
meu Estado, assim como o dO$ nobreS Sr.\>~. 
Senadores _que precederam V. Ex" _e também 
se manifestaram favoraVelmente à __ çriação da 
nova Unidade da Federação. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, per
mite V. EX" um aparte? 

O meu povo está empenhado ern fazer com 
que o Estado dê urna resposta a todos aqueles 
que acreditaram nele,_ n_a sua em~ncipação. 
Muito obrigado, nobre Senador.Francis_ço_Ro· 
!lemberg. __ 

Concedo o aparte, que para mim é motivo 
de muita honra, ao nobre Senador Ronan Tito, 
Uder do PMDB. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Sena_d_o_r 
Antonio luiz Maya, esta ê uma noticia alvissa
relra que a Nação recebe: .a c_riação de uma 
nova cidade, o preenchimento de um vazio 
demográfico. Qualquer grupo de técnicos ou 
qualquer pessoa que queira planejar este País 
- e até hoje vivemos muito a ditadura da 
informalidade, principalmente no que tange 
à ocupação de espaços vazios - pensarâ se
riamente na ocupação -desses vazios enormes 
que temos na interlândia brasiliense, principal
mente porque nessa região há um extraor
dinário, um enorme suporte para toda a popu
lação. Há poucos dias estava lendo o estudo 
da Organização Mundial de Sa(lde_,_ da ONU, 
informando que, se um homem numa cidade 
de até 500 mil habitantes tem um custo "X" 
para manutenção dos serviços de infra-estru~ 
tura, serviços urbanQS, - numa cidade de 
mais de um milhão de habitantes ele tem um 
custo superior a 12, até 14 "X' dependendo 
do tamanho d.a megalópole. Te mos cidades 
inviáveis neste Brasil conti_ne_nt~.._ çom a5 mi
lhões de quilômetros quadrados; cidades com 
dez milhões de habitantes e até m_als. Quando 
se criou o Estado de Tocantins, com o aPoio 
quase que unânime da Assembléia Nacional 
Constituinte, foi para nós· tóâos, brasileiros, 
motivo de_alento. É.u_rn novo espaçb·aberto, 
que s_e organiza para receber cidadãos brasiM 
!eiras, novas tidades, principalmente para que 
as terras tão férteis dessa região, com uma 
regularidade de chuvas muito grande, possam 
multiplicar-se na produção, que já existe, de
grãos, carne, para atender à população ca:
rente brasíleíra e à __ e.X!)ortaÇao. A notícia da 
construção da Capital, nos moldes em que 
meu conterrâneo Juscelino Kubitschek se insM 
pirou para a criação de Brasilia, parece-me 
mais acertada. Leve, por favor, Senhor Sena
dor, ao Gov~ador do Estado de Tocantins, 
de quem tive a honra de ser colega na Câmara 

dos Deputados por dois mandatos, o meu 
abraço de_ parabéns e congratulações, princi
palmente de certeza de que esse Estado, den
tro em breve, vai da_r umª_co__vtribuição muito 
grande ao País, porque, com uma nova capital, 
com um novo centro de irradiação, outras, 
muitas outras cidades, se Deus quiser, nasce
rão em volta d<) c:._apital do Estado de T ocan
tins, e_também a produção deverá jorrar como 
leite _e mel - está escrito Jia Bíblia -; pois 
sua regiãO é __ bem- uma_ Canªã.- que poderá 
suprir as necessidades dos brasileiros. Cum
prime_nto V. ~. pedindo-lhe leve meus cumM 
primehfus ao Governado~: do Estado e a toda 
SUa gente. Como há muitos-mineiros lá, peço 
a V. Ex• _leve a eles também o meu abraço 
muito particular. Muito obrigado, nobre Sena
dor. 

~SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Eu que 
agradeço, nobre Senador Ronan Tito. Levarei, 
sem dú.vida alguma, o abraço de V. Ex" aos 
mineiros,_que são muitos e nos estão ajudan· 
do, juntamente com brasileiros de todos os 
Estados. Muita gente está. voltando os olhos 
exatamente para esse território, que não é um 
el~Or~_di?~ luas qu: tem mtlita potencialidade. 

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

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Tem 
o_ aparte o nobre Senador pelo Paraná. 

_Q Sr. Leite Chaves - Congratulo-me 
também com V. ~e com o seti Estado. La
mentei não poder cor:-,parecer ao lançamento 
da pedra fundamental da nova ddade. Quero, 
contudo_, mostrar como o Estado de V. Ex' 
já está_ sei1.d0 o ponto de desloe:amento do 
eixo econômico do PaíS. Uma grande indústria 
de tecelagem 9~ saco, de juta e malva, pre
tende ir para lá. Ao irlVés de fiCar situada em 
outra parte dof_~is._vindo a matéria-prima do 
Amazonas, pegando frete marítimo caro e Por 
lon9o percurso, essa matéria-prima virá de Be
lém diretamente pela Belém-Brasília, pas· 
sande naquele eixo. Também será um Estado 
produtor de grãos com_o Qoí_ás e Mato GroSso, 
pois tornou~se o centro mais ãproprtado para 
uma indústri~ desse porte. Tanto é que esse 
grupo está sendo_ por mim orientado a ficar 
localizado numa daquelas regiões mais conve
nientes à sua instalaç-ão e ao aproveitamento 
dessa matéria-prima. Votei pela divisão doEs
tado, e V. Ex"', em Goiás, deram uma lição
de sabedoria maior do que a dos minéiros, 
com os quais aprenderam política: V. EXOS s_e 
uniram para_ defender a criação _do Estado. 
Parabéns, 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Muito 
obrigado, nobre Senador Leite Chaves. Para 
nós ê rri.QÜ'lO _d_e_ grande satisfação saber que 
também o Paraná nos está ajudando, e quan
toS j:>arana-enSes já estão lá montando suas 
empresas, para fazer com que o novo Estado 
de Tocantins progrida, prospere, transforme
se e seja uma verdadeira Unidade dentro do 
contexto da Federação b~asileira. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite V. Ex
um aparte? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Tem 
o aparte o nobre Senador Afoilso Sancho, 
com muita honra. 

O Sr. Afonso Sancho - Também me 
congratulo com V. EX, pelo seu pronunda
mento, que é muito oportuno. Quando V. Ex" 
falou que os paranaenses já estão lá, quero 
dizer que os cearenses também já estão. A 
maior indústria: de ãVfcultura do Ceará já está 
lá, procurando estabelecer-se para dar tam
bém continuidade ao desenvolvimento de To
cantins. Conhecedor profundo do Governa
dor, meu velho amigo, tenho confiança abso: 
luta de que esse Estado, dentro de pouco tem
po, será uma das grandes unidades do Brasil. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Muito 
obrigado, nobre Senador Afonso Sancho. En
tre os tocantiilenses existen:i_muttos descen
dentes de. cearenses, e os cearenses chega· 
ram lá na primeira hora, e trabalham conosco 
há muito tempo. É para nós motivo de orgulho 
ter em nossas farníli_as descendentes do Ceará, 
nobre Estado que nos deu o primeil-o Gover
nador de Tocantins. 

Muito obrigado pela informação de _que 
também indústrias da sua terra estão implan
tando~se em nosso EStado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro o 
meu pronunciamento feliz de poder estar aqui 
anunciando aquilo que se faz no meu Estado, 
como resposta àqueles que acreditaram na 
sua implantação. -

_ Era o (fue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Ao concluir, nobre Senador Antônio Luiz_ 
Maya, o seu jubiloso diScurso em homenagem 
ao lançamento da pedra fundamental da cons~ 
trução da capital do Estado de Ta<:antifiS, esta 
Presidência sente~se no devei" de as$ociar-se 
ao verdadeiro festival de congratulãções com 

- que o Plenário desta Casa. saudou_~~e_aconte
cimento altamente promissor para o destino 
do povo tocantinense e do povo brasileiro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Wil~ 
son Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB -MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do_ orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
há' Sete meses àpróvarrios, nesta Casa:, a Cóns-
tifulção Fedei-ai-da República. Lembramo-nos 
todos das festividades daquele dta: as espe
ranças que se alinhavam em nosso coração 
e_ que se projetavam no_ coração de todos os 
brasileiros.. _ --

Sr,Presidente,_um dos títulos ITlais bem preM 
parados por este Congresso, foi, sem dúvida, 
o Título Vm, Capítulo li!, que trata da Educação. 
Esmerado, burilado, praticamente toda a re
presentação_da sociedade apresentou suges
tões e propiciou alterações. E saímos cheios 
de confiança deste Congresso. Pensávamos 
to,dos que aquilo que_ ali estava escrito real
mente seria cumprido. Contudo, _rapidamente 
as nossas esperanças se desfizeram. As esco~ 
las de 1 ~e 2~graus estão em greve; as universi
dades também, Ainda agora, no meu Estado. 
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fui convidado pelos profe_s_sores a visitar a nos~ 
sa Universidade Federal. Era um lixo, Sr. Presi
dente! Em greve o pessoal do corpo adminiS
trativo, não se podia entrar numa sala que 
estivesse limpa. Em greve ·a corpo decente. 
Em greve o Hospital Universitário. 95% dos 
professores se acham em greve. 80% do Hos
pital Universitário está em greve. Em greve 
porque as perdas salariais são imensas, indis· 
farçáveis. E este COtfgresso, ainda agora, atra
vés da Câmara dos Deputados, traz a garantia 
das perdas, aprovando um novo salário mini
mo em faixas desiguais, projeto que virá Para 
o Senado e, certamente, será por nós aqui 
aprovado. Em greve não som~énte pelãs per
das salariais, mas também p-orque não há re
cursos para custeio. Não há recursos para in
vestimento. Há hoje um verdadeiro s_ucatea
mento da universidade neste País. -corifo Já 
houve no meu Estado O sucatearriento da Ba
cia do Prata, como eStá havendo o sucatea
mento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
-uma das partes da Rede Ferroviária Federal. 

Então, não sei, Sr. Presidente, o qUe vai bem 
neste País. É coni tristeza que-faÇO esta comu
nicação hoje aos Srs.- senadores, aoS meus 
pares. 

Os professores me apresentaram o seguinte 
quadro: em janeiro uma inflação, segundo o 
Dieese, de 33,78%; em fevereiro, de 18,41 %; 
em março, 10,22%; em abril, 12%. Partindo-se 
de um salário de valor monetário igual a 100 
em janeiro de 1989, o salário de abril de 1989 
reduziu-se ao valor de 57,26%. Considerando 
uma inflação de 12% para abril de 1989,_ o_ 
salário de maio de 1989 cairá para o valor 
de 51,13% 

Esta é uma das razões da luta - as outras 
já foram mencionadas - da Universidade de -
Mato Grosso do Sul, que motiva a greve de_ 
95% de seu corpo docente. 

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

O SR. WILSON MARTINS- Ouço com 
prazer V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, 
hoje, pela manhã, recebi uma comissão __ de 
três alunos de uma faculdade particular -
a UDF, daqui de Brasília. Os alunos vieram 
pedir a interferência do Senado no sentido 
de convencer os professores a voltar às aulas. 
É um movimento dos alunos pafa que os pro
fessores voltem às aulas. Esta é a primeira 
singularidade. A segunda singularidade é que 
os alunos estão vendo que as greves os preju
dicam. A terceira singularidade é que a univer
sidade é privada. Inclusive a Universidade do 
Distrito Federal tinha, e parece-me que ainda 
tem, o ex-Senador Eurico Rezende como Rei
tor,_que, no passado, foi até Uder do Governo 
nesta Casa. Então encaminhei os alunos ao 
nobre Senador João Calmon, que é ligado 
à ârea de educação e apto a encaminhar o 
entendimento. O Brasil está-se sucateando e 
só quem está na passarela são a dívida, a 
inflação e as populações farriintas e margina
lizadas. Assim, só_ há apenas um caminho: ou 
aprovamos um projeto semelhante ao meu, 
suspendendo, imediatamente, o pagamento 

dos jur_os_ e -do capital por 1 O anos, ou por 
qualquer prazo- quer dizer, ternos que sus
pendê-lo -ou, então, o Brasil explodirá mes
mo. Este ano vamos pagar 17 bilhões de dóla
res de juros. Então, discussão para tratamento 
dessa dívida a nível convencional, a nível de 
entendimento, a nível de banqueiro, Isto é im
possível. São 900 banCos. O meu projeto-
e V. Ex- é um dos grandes advogados desta 
Casa_- é jurídico e_ legal. Te mos que dar 
urgência_a esse projeto, e a saída é o não-pa
gamento imediato, porque, do c_ontrário, have
rá uma explosão, e será uma explosão num 
caldeirão não fecundo, será a explosão de um 
caldeirão internamente sucateado. 

O SR. WILSON MARTINS- Agradeço 
ao_me~ prezado colega leite Chaves o aparte 
com que me honrou neste instante,_ Contu_do, . 
divfljO da sua colocação quanto à s_olução do 
-problema da dívida externa pelo oferecimento 
de um projeto. Na situação em que nos encon
tramos. já hoje, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, precisamos discutir amplamente esse pro
blema com a sociedade brasileira. justamente 
neste instante em que vamos percorrer o Bra
sil ao lado dos nossos candidatos, quando 
todos os partidos se mobilizarão, é que vamos 
levar a consciência da situação do Brasil, da 
divida que temos com esses 900 bancos a 
que V. Ex" se refere. Vamos transmitir a nossos 
patríciOs, que não _conhecem nossa realidade, 
eSSa situãção e vamos obter a sua adesão. 
Vamos trazer a sua adesão para uma fórinUla 
ç_onstrutiva de se resolver o problema do endi
vidamento externo, porque, se partirmos uni
camente para uma solução unilateral do não 
pagamento, através de uma decisão presiden
cial ou de uma lei deste Congresso, voltare
mos a" ter frustrados os nossos desígnios, co
mo já aconteceu um~ vez com o Presidente 
José Samey, que, cheio de boa vontade, de
cretou a moratória e teve, humilhantemente,_ 
que voltar atrás, porque não pôde levá-la avan
te. 

_Q__S_r. RODan Tito - Permita-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS - Ouço V. 
Ex" com todo o prazer, nobre Senador Ronan 
Tho. -

O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Wil
son Martins, V. EX traz, com a seriedade de 
sempre, temas j;;andentes para esta Casa. Nes
te_ momento V. Ex·- traz o assunto da parali
sação da universidade. Traz também o nobre 
Senador Leite Chaves uma novidade: os estu
dantes pedem aos professores voltem às au
Jas_. Fato paralelo, muito parecido, está aconte
cendo em Minas Gerais. E o pior é que, neste 
momentO, muitc:i"S vezes o aluno "rica vendo_ 
no professor um eiTipecilho aos seus estudos, 
principalmente aqueles que estão terminando, 
já preparando suas festas de formatura, estão 
se sentindo ameaçados. Recebi em Minas, na 
última semana. a visita de-alguns alunos que 
pretendem formar-se no meio do ano, dizendo 
que, inclusive, iriam retardar a sua formatura 
etc., e contaram os seus __ desacertos internos, 
Fico pensando, nobre Senador, que este País, 

quê tem tanta competência, que demonstrou 
durante todo este_sêculo que é capaz de cres
cer mais do que qualquer outro país do mun
do, este País que é capaz de produzir uma 
safJ;:a agrícola atrás da o_utra com recordes que 
nenhum outro pais do mundo conhece, este 
País que remeteu bilhões e bilhões de dólares 
para o exterior nestes quatro anos, este País 
encontrou formas inteligentes, por exemplo, 
de .corrigir o capital. Te mos, pai' eXemplo, o 
over night. Já comecei a chamá-lo de "capital 
boêmio". É o capital da noite. O sujeito está 
dormindo, o capital está dormindo e o over 
night está corrigindo a inflação, porque a infla
ção_ - esta perversa inimiga do assalariado 
-corrói o salário de dia e de noite. Copiamos 
do modelo americano - antes tínhamos o 
open marketing e passamos a ter o over nlght 
- com tanta pressa, que não tivemos nem 
tempo de produzir um mecanismo. Não acha
mos um mecanismo até agora - parece~me 
que amanhã deveremos ter um aqui no Sena
do- para manter e corrigir o poder de com
pra dos salários na área privada. Como se 
tr~ta de universidades e as grandes universi
dades brasileiras são públicas, vimos aqui a 
demonstração patente de V.Ex-" de que o salá
rio que comprava 1 00 hoje compra pouco 
mais de 50. E veja, vem o Governo agora 
com uma proposta de 30% de reajuste. Ora, 
30% sobre 50 é 15. Perderam 50% e vão 
ganhar 15. Eu já disse, certa vez. que não 
existe nenhuma profissão tão nobre, tão ex
traordinária, quanto a do professor - e não 
existe mesmo. 

Acontece que, apesar da honra de ser pro
fessor, o mestre, quando chega à roleta do 
supermercado, não paga as contas com o seu 
diploma nem com as honras do seu magis
tério: ele paga com dinheiro a conta da merca
doria que vai levar para casa. Nobre Senador 
Wilson Martins, neste momento em que V. 
Ex• levanta o problema de injustiça muito 
grande contra os professores uniVersitários
e o futuro deste País está na universidade, 
está no ensino, está na educação, e, se não 
cuidarmos desta questão, qual será o futuro 
deste País - neste momento precisamos ar
ranjar um mecanismo, urgente, que cubra e 
corrija ----:- não sei se, à noite, ou se boêmio 
- precisamos de um mecanismo diuturno 
para corrigir a _corrosão do_s salários dos pro
fesspres. Aplaudo o discurso· de V. Ex-", tâo 
brilhante; Peço desculpas por me ter introme
tido com a minha fala neste tema tão imPor
tante,_ mas não me pude conter. Muito obri
gadO a v. Ex-

o SR. WILSON MARTINS -Meu caro 
üder_ Ronan Tito, o aparte de_ V. Ex" não foi 
imprudente. Muito pelo contrário. V. Ex· me 
honrou muito com esdarecimentos e com um 
aparte magistral. e disse_o que está na cons
ciência de to_dos, que este e- o grãilde tem_a 
do País: como avançarmos nesta derpocracia 
incipiente, como avançarmos na tecnologia, 
nas pesquisas, como qualificarmos o ensino 
das universidades, como darmos dignidade 
ao professor, roubando-lhe o salário a cada 
mês, se, de três meses para cá, ele já está 
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ganhando a metade do que estava ganhando ção difícil. Se o Ministério da .Educação tem 
em janeiro. 18% do Orçamento da Uniã_o, as universida-

O Sr. Rachid Saldanha Derzi _ Permi- des consumiam mais de 80% do orçamento 
do Ministério da Educação. Assim, é pratica-

te-me \",_EX" um aparte? mente impossível o _atendimento real das ne-
0 SR. WILSON MARTINS-Com muito cessjdades das universidades. O que estava 

prazer, mas me permitiria lembrar o que está e estâ havendo, e até agora nenhum Ministro -
nos arts. 205 e 206, e-Incisos, da-nossa ConSti- .da_ Educação teve a coragem de assUmir a 
tuição, precisamente aquilo que estamos de-_ responsabilídade de corrigir, são os desman
batendo agora, neste instante, eu e o nobre . dos que nas universidades do Brasil, formação 
Senador Ronan Tito. _de fundações; em ·que se consomem dinheiro 

"Art. 205. A educação, direito de tõ- ao seu bel-prazer, onde nomeiam, fazem orça-
dos e dever do Estado e da famflia, será mentos i:églos a funcionários e a professores. 
promovida e incentiv_a_d_a com a colabo- De forma que há uma desorganização, e o 
ração da sociedade, visando ao pleno de- Ministério, estou de acordo -com V. Ex•, precisa 
senvolvimento da pessóa, seu preparo tomar urgentes providência~ para corrigir, pôr 
para 0 exerddo da cidadania e sua qualifi- em ordem, essa situação. A época, informa-
cação para 0 trabalho. rarn-me que os ganhos dos professores e dire-

Art. 206. o en:sino será- miniStrado tores daS- faculdades. dáS reitOres, eram exage- -
com base nos seguintes princípios: rados. São Informações que l_!le deram naque-
............................ -... ..._,._...,._ ....... ~-~ la OcaSião. Não tive a oportunidade de verificar 

li-liberdade de. aprender, ensinar, a realidade. No entanto, há desmandos na 
pesquisaredivulgaropensamento,aarte grande maioria das universidades do Brasil, 
e o saber; e o Ministério precisa corrigi-los, para que pos-
................................ H__,...._ _ _, __ sa atender e pagar bem àqueles que traba-

V- valorização dos profissionais do Jham, que estão realmente produzindo para 
ensino, garantido, na forma da lei, planos as uniVersidades. J:: precisÕ haver uma corre-
de carreira para o magistério público, ção, estou de acordo com V. Ex'> Vou conversar 
com piso saJarial profissional e in!!esso com o MiniStro da· Êducação e fazer com que 
exdusivamente por concurso público de sejam tomadas essas medidas de correção, 
provas_ e títulos, assegurado regime jurí~ porque, ao que sabemos, ocorre urri grande 
dico único para todas_ as insti._h,.lições man- abuso na maJoria das universidades do Brasil. 
tidas pela União; _ Não podem consumir mais de 80% do orça-

Vi- gestão democrática do ensino pú~ menta do Ministério da Educação. Muito obri-
blico, na forma da lei; _ gado a V. Ex1'-- - - - ---

Vil -garantia de padrão de qualida· 
de." 

J:: o que diz a Constituição. Este era o nosso 
sonho de ontem, essa é a nossa esperança 
de amanhã. Como, então, permitirmos artima-
nhas, tenham elas as origens que tiverem, co-__ _ 
mo podemos fazer da tábua da Lei, da Lei 
Maior do País, da Lei qUe aprovamos ontem, 
justamente o_nada, como po-demos fazer, repi· 
to, tábula rasa daquilo que aprovamos com 
entusiasmo há seis mes_es? 

Concedo o aparte ao Senador Rachid.Salda~ 
nha Derzi. 

O Sr. Rachid SaJdanha Derzi - Nobre 
Senador Wilson Martins, congratulo-me com 
V. Ex~ por trazer ao conhecimento d.a_ Casa_ 
a situação da universjdade de MG!Jtg Gross.o, 
que está há mais de um mês em greve. Real
mente fui convidado para uma reunião e lá 
não pude comparecer. De forma que não es
tou bem a par das dificuldades em que a uni
versidade se_ encontra neste momento. Con· 
forme determina a Emenda João Calmam, 
18% do Orçamento da Naçáo destina-se aó 
Ministério da Educação: e 25% dos orçamen
tos municipais, para a educação, que, nesta 
parte, achei exagerado, o município foi um 
pouco mais sacrificado: se 18% realmente 
é muito, é n'%Cessário. Não seria possível que 
não amparássamos, realmente, a educação 
neste Pais. Informou~m_e_ o_ Miois.@ da Ed\lca
ção anterior que as universidades brasileiras 
consumiam mais de 80% do orçamento do 
Ministério da Educação. Então, é uma situa-

OSR. WII,.SON MARTINS - Eu é que 
agradeço a V. EX- o aparte com que me hon-

" . 
rou. 

Nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, se 
houve desmandos dentro da universidade, co~ 
mo V. Ex" .denuncia.. se há desmandos ainda 
dentro das universidades e se os professores 
gahham em demasia, como V. Ex- acrescenta, 
há, então, omtsSão por parte do Governo. On
de há desmandos, esses desmandos devem 
ser prontamente coibidos, se a autOridade_ tem 
pulso, tem firm:za, tem co:mpeténcia. 

O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador, 
V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS - Concedo 
o· aparte a V. EX' com todo o prazer. 

O Sr. Leopoldo Peres- O problema da 
universidade brasileira, a meu ver, não se re
solverá enquanto não houver coragem política 
no Brasil para se tomar determinada provi
dência. E qual é? No_ ano passado, assisti a 
uma passeata de universidade, pedindo ensi
no g'ratuito para todos. E à frente da passeata 
vinha o filhó dt:füma das famíJias mais ricas 
do Estado. O que isso significa? Sí9ilifica que, 
neste País; Os ffihos das famílias mais abona
das, que têm maior capacidade e_tempo para 
estudar, quase sempre, nos vestibulares, ocu
pam a maioria dos lugares. Alguém nesta Re
pública há de ter a coragem, algum dia, de 
dizer que o ensino gratuito é para aqueles que 
não podem pagar, e os que podem pagar, 
aqueles que levam as vantagens da boa situa-_ 

ção de sua vida familiar. que ganharam facil~ 
mente os vestibulares, esses têm o direito e 
o dever de_ pagar, para acres.cer o número 
de vagas, para que se pague melhor os profes
sores, para que se dê o maior Padrão âe erlSino
neste País. Ê ui-ria farSa dizer-Se ·ou falar-se 
em ensino gratuito para todos. Ensino gra
tuito, o Poder Público deve àqueles que não 
podem pagar, para os homens de talentos 
que vêm de familias humildes e- que têm o 
dirertO de ascender socialmerite. Ensino_ gra· 
tuito para filhos de ricos, é uma indignidade, 
uma iniqüidade a toda sociedade. 

O Sr. Francisco Rollemberg - -Perm!- -
te-me V. EX-um aparte? 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS- Muito grato 
a V. Ex', nobre Senador Leopoldo Peres, pelo 
aparte com que me honrou. 

Pela ordem natural dos apartes, eu o conce
deria, agora, ao meu nobre colega de Sergipe, 
Senador_francisco Rollemberg, e, em segui
da, ao ilustre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Francisco RoUemberg- Eminente 
Senador Wilson Martins, estava V. ~presente 
à sessão em que ocupei a tribuna para defen
der projeto de lei da minha autoria, pelo qual 
propunha o eilsirio pago naS- urliVersidades. 
Propunha que o eStudante, a6 ii'lgreSsar lia 
universidade, tefia ·que comprovar á-sua ne
cessidade e estabeleci um patamar relativa
mente alto como início de discussão: estariam 
isentos de pagamento das universidades 
aqueles cuja renda familiar ultrapassasse 20 
pisos salariais. Era ·meu propósito, primeiro; 
coibir esse vício que estamos vivendo de o 
bancárlQ pobre, o comerciário, o Chofer de 
táxi, o filho da lavadeira, o menino que entrega 
recados, o carteiro, que ganham salários ínfi
mos, são eles. por força das circunstâncias, 
aqueles q!Je ocupam e fazem vestibular nas 
universidades pagas. E eu pergunto: por quê? 
Primeiro, porque as universidades federais, até 
bem pouco tempo, reagiam à idéia de criar 
cursos noturnos, o que agora já ocorre. Como 
não havia cursos notumos, esses jovens era 
orientados para freqüentar essas escolas, on
de pagavam, no mais das vezes, uns com o 
salário que recebiam nos seus empregos, e, 
às vezes, complementado pelo pai, por um 
parente. E aqueles de melhores condições 
econômicas, que faziam os seüs cursinhos, 
prestavam vestibular para as universidades pt.'t
blicas, esses obtinham uma excelente_ classifi
cação, porque estavam mais bem preparados 
e porque dispunham de tempo para freqüen
tar-o curso diurno. _Quer dizer, era um contra
senso. Assim, nobre Senador Leopoldo Peres, 
acaba-se, de uma vez por todas, com essa 
gratuidade indiscríminada da i.ihiversidade 
brasileira. Além do mais, a univerSidade brasi
leira, que hoje ocup·a excelente nível nactonal 
e internacional, precisa encontrar também 
suas fontes de renda, ela poderia vender servi
ços_ na área de auditoria, de pesquisas de insu
mos farmacêuticos, de pesquisas biomédicas, 
na área de engenharia civil, topografia; em 
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suma, uma variedade muito grande de qualifi
cações que nossos professores possuem e 
estão impedidos por· um contrato de tempo 
integral, em dedicação exclusiva, e, por isso, 
não podem desempenhar essas funções nem 
a universJ'dade vende os seus serviços. E fica
mos todos parasitando, de certa forma, o Or
çamento nacional. O Orçamento do Ministério _ 
da Educação foi sugado, digamos assim, em 
majs de 80% para financiamento dos cursos 
superiores. E fico a perguntar se seria interes
sante cuidar-se só do pico da montanha sem 
se cuidar de sua base; não sei como esse 
pico ficaria flutuandO. Então, o que oCorre? 
Professores mal qualificados, obsolescência 
do material de ensino, absenteísmo, estudan
tes que deixam o curso a todo ins_tante, a toda 
hora, porque não podem fazer coisa alguma. 
Não sei de que modo foram criados os cursos 
técnicos de nfvel médio, do segundo grau, 
dentro das necessidades regionais do País. E 
é assim 'que se vende a imagem da neces
sidade de se chegar à universidade a qualquer 
custo, a qualquer preço, sendo a universidade, 
de certa forma, uma fantasia. Por outro lado, 
foi criada uma série de cursos para os quais, 
no Brasil, não existe mercado de trabalho. O 
cidadão recebe um diploma e não tem como 
trabalhar no dia seguinte; simplesmente, não 
existe mercado de trabalho. Portanto, nobre 
Senador Wilson Martins, o perfil que V. Ex
traça do problema do seu E.Stadõ-ê probleina 
de todos os Estados da Nação brasileira. Te
mos de valorizar o mestre, temos que melho
rar os salários dos professores, temos que dar 
à universidade condições para que também 
se autofinancie, para que tenha sua renda prô
pria, que a universidade tenha formas de en
contrar uma suplementação naquilo que a Na
ção, como um- todo, não pode dar. Ela deve 
cobrar, ela deve vender serviços, entre outras 
coisas. Eram estas as sugestões que queria 
deixar ao alvitre e à reflexão de V. Ex• 

O SR. WILSON MARTINS- Sou muito 
grato aos nobres Senadores Leopoldo Peres 
e Francisco Rollemberg pelos apartes com 
que me honraram. 

Realmente, a Constituição em vigOr consi
dera fundamental, no art. 208, o dever do Esta
do com a educação, dizendo que o ensino 
será obrigatório e gratuito. Essa gratuidade, 
realmente, deve ter obrigatoriedade em rela
ção ao primeiro grau; em relação à universi
dade, ela terá obrigatoriedade na medida em 
que o Estado puder. Então, procede, no meu 
modo de ver, também aquilo que foi dito pelos 
meus nobres colegas. _ 

É inteiramente fundado o projeto com que 
honrou esta Casa o nobre Senador Francisco 
Rollemberg, cuja discussão foi realizada em 
sessão da semana passada. 

Sr. Presidente, reuniram-se em Brasília, no 
dia 20 de abri!, os reitores das universidades 
federais. Depois de muito dlscutirem o tema 
que agora debatemos, resolveram condensar, 
em sete itens, as suas elucubrações, seguidas 
da reivindicaçã-o final -para que o Governo 
aprove um pleito à SEED-MEC, para destina~ 
ção emergencial às instituiÇões federais de enK 

sino superior, de 73 milhões, hoje alocados 
no Fundo Nadona1 de Desenvolvimento Edu
cacional, para projetes específicos, de acordo 
com os índices tradicionais. 

O Sr. Monso Sancho - PermiteKme V. 
Ex" um aparte, nobre Senador? 

O SR. WILSON MARTINS - Ouço o 
apaJ!e de V. Ex", caro colega Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- llustre Senador 
Wilson Martins, o autor do projeto, o nobre 
Senador_ Francisco Rollemberg, tenta regula
rizar essa distorção que existe nas universi
dades federais, e já expôs suas razões. Real
mente precisa haver um freio. Não se pode 
conceber que ftlhos de papai rico _utilizem to
das as vagas da universidade e não se permita 
que aqueles que não têm condições finan
ceiras, mesmo com possibilidade de serem 
aprovados, possam ser aproveitados. Embora , 
considere esse projeto muito liberal, entendo 
que poderia ser mais ainda, ajustado às condi
ções que existem atualmente no País. Já é 
o caminho para se encontrar uma solução 
para essa granâe injustiça que acOntece nas 
univeri(âades federais do Ceará. Outró aspec
to, essa mistura de dívida externa cóm o as
sunto de greve. Tenho a impressão de que 
já está na hora de não se misturar alhos com 
bugalhos.' Às vezes, assisto aqui à mistura de 
assuntos que nada têm a ver com a dívida 
externa. Até parece_aquele filme "Casablanca" 
em que o capital soprava o apito e dizia: "Pren
da os culpados de sempre". Hoje, no Brasil, 
o- culpada de sempre é_ a dívida externa. E 
muita gente não se lembra que essa dívida 
externa foi contraída para ser construído o me
trô, foi para aparelhar portos; foi para fazer 
a melhor telefonia do COntinente; foi para ele~ 
triflcaç:ão; firli:t&nente, tudo o que o País tem 
hoje foi feito com essa dívida externa. E mais, 
não_ estamos pagando essa dívida externa, ra
zão pela qual _ela atingiu essa quantia mons
truosa. Quando chegou a 60 bilhões de cruza
dos, não pagamos mais nada. Temos a-penas 
adiado a solução dessa dívida, acrescentado 
os juros. Até que foi_ mt,~ito intereS$8nte para 
O PãíS, porque agora há esse sopro de com
preensão maior de se reduzir a cllvida externa, 
de se dar um prazo bem maior. A dívida exter
na do Brasil deveria ser paga em 30 anciS, 
e com 1 O de carência, dando-se dois fôlegos 
para os dois Presidentes que assumissem. Daí 
em diante é que passaria a pagar, porque não 
podemos pensar em calote. Se a União Sovié
tiva está pagando a dívida do c~ar; se ó México 
está todo dia no Fundo Monetário Internacio
nal e em todos os ôrgãos ---:- no BID, no Bird 
~tratai-ido da sua divida externa; se a Argen
tina, também incomodada, já quer o seu presi
dente atual entregar o cargo ao futuro presi
dente, a fim de que ele possa melhor negociar 
essa dívida externa; eQtãO, por que o Brasil 
ii'ia dar calote? Precisamos realmente parar 
de contr.air empréstimos; precisamos obter 
um espaço- suficiente, para _que possamos to
mã1' fôlegÇ) e CoilseQuir investimentos. Mas só 
se conseguem investimentos modificando-se 
também muitas leis que são retrógradas. Age-

ra mesmo-o Deputâclo Victor Fáccioni-veio 
da EurOpa, e S. Ex" rlãÕ é um homem retró
grado. Lá lhe disserall! que estamos _atrasados 
20 anos: estamos pensando nO que eles pen
savam vinte anos atrás, porque hoje todo mun
do está-se abrindo ao capital estrangeiro. Não 
devemos ter medo de que venha para cá l,lm 
grupo estrangeiro. Devemos sim, policiar, fa
zer com que eles cumpram a lei, acima de 
tudo que cumpram a lei. Congr'atuloKme cOm 
V. Ex~ pelo assunto ,que está levantando, e 
endosso ·o pensamentO -do Senador Rachid 
Saldanha Derzi~ de que neste meio há muita 
gehte fazendo greve pela greve, mas não se 
necessita dessa greve - é preciso que tam
bém se examine este fato, muito impbrtante 
no momento que atraVessamOs: Ultimamente 
o próprio incentivador das maiores greves no 
País _está recuando, porque a greve já passou, 
o tiro já está passando da caça. E preciso 
que nós, homens de responsabilidade - e 
V. Ex' é um deles, a quem muito_ .:tdr:niro desde 
quando cheguei a esta casã-_:. é preciso (Júe 
verifiquemos que nem todas as greves são 
jl,lstas. Há greves que se fazem apenas para 
atender a um instinto político, a um instinto 
anárquico, fato C}ue hoje ocorre com muita 
freqúência no País. 

O SR. WILSON MARTINS- Nobre Se
nador Afonso Arinos, em relaçào ao primeiro 
item do aparte de V. & nada tenho a acres
centar àquilo que já foi dito;-umctvez que há 
perfeita coincidência entre os argumentos ex
pedido_s por V. Ex" e aqueloutros expostos pe
los nossos Colegas Leopoldo Peres e Fran
CfsCORollemberg. 

Em relação à dívida externa, divirjo um tanto 
de V. Ex~ Creio que, quando o Bi-asil iniciou 
esses empréstimos, as taxas de juros flutuan
tes estavam no patamar de 0,5%. Havia muita 
oferta de recursos e o prêmio era baixíssimo. 
Entretanto, com o prosseguimento dos n9s~ 
sos negócios com as naçôes eUropéiás e com 
os Estados Unidos, ocorreu o agravamento 
da taxa de juros, agravamento imenso que 
chegou a 20%. Esses contratos_ pas-saram a 
ser criticados não apenas aqui, no Brasil, pela 
imprensa nacional e pela oposição brasileira; 
esses empréstimos _eram considerados dano
sos à nossa economia pela própria imprensa 
americana. Esses empréstimos, então, devem 
ser, como estão sendo, submetidos a um crité
rio, para se escoimar o joio do trigo. Precisa
mos examinar, na Comissão própria, a Con1iS
são da Dívida Externa, à qual pertenço; criada 
nas Disposições Constitt..icioliaiS--Trãnsit6rias. 
o que devemos de capital, o que foi investido _ 
neste País, como disse V. f:x!' en telefonia e 
em outros empreendimentos, aquilo que é es
peculação, aquilo que é exploração, aquilo que 
é submissão da nessa economia a uma eco
nomia dominante. O que não podemos tole
rar, o que não podemos permitir são as taxas 
de juros abusivas que foram cobradas em ci
ma dessa dívida. 

O Sr. Monso 3ancho - V. Ex' permite 
mais um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS -Pois não, 
nobre Senador. 
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O Sr. Afonso Sancho- Estou plenamen
te. de acordo com V. Ex• no que se refere 
a se verificar se houve alguém beneficiado 
com esses empréstimos. Sé houve, o caminho 
dele deve ser a cadeia, porque o indivíduo 
que rouba do seu pais é o pior criminoso que 
pode existir. Quanto às taxas de juros, não, 
porque as taxas de juros não eram segredo. 
Naquela época, no Governo do Sr. Carter, a 
inflação nos Estados _Unidos estava a 18%. 
E as taxas de juros não podiam ser inferiores 
a 18% . Na Europa, também, _as taXas de juros 
não estavam abaixo. Então, discutir-se taxas 
de juros, agora, penso não ser de bom alvitre 
para uma naçao amadurecida, porque não foi 
segredo. Por outro lado, se alguém levantou 
dinheiro e recebeu grossas comissões, esse 
cidadão deve ir para a cadeia. Este é o lugar 
onde _ele deve f:star. 

O SR. WILSON MARTINS- Creio, meu 
nobre Colega, todas essas demasias,_ sejam 
a titulo de prêmio, de juros, de comissões ou 
a que título forem, essas demasias deverao 
ser expurgadas dos nossos compromissos in
ternacionais. 

Evidentemente que não prego aqui o caJote. 
tião seremos os caloteiros. Não seremos tam
bém os tolos, os idiotas, os elementos _que 
irão fazer remessas indefinidas de capital, co
mo nação subdesenvolvida, justamente aos 
países capitalistas. 

O Sr. Leopoldo Peres - Permite V. Ex" 
mais um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS - Com-pra
zer, ouço V. Ex• 

O Sr. Leopoldo Peres - Nobre Se
nador Wilson Martins, ouvi atentamente a in
tervenção do ilustre Senador Afoi1s0 --Sancho 
e em parte concordo com S. Ex•-qUando diz 
que, no Mundo cada vez mais interdependen
te, o Brasil dev_eríã-"abrir os braços e receber 
melhor o capital estrangeiro; "Ci)nCofdo com 
S. Ex" em parte. Mas é predso que se -diga, 
também, e é muito importante no moniento 
atual, muita gente defeilde aqui as aplicações 
estrangeiras e se esquece de que vêm grupos 
estrangeiros, obtêm um~ série de vantagens 
e subsídios do GoVerno brasileiro, Instalam-se 
e, a partir daí, através de um sistema de /obby 
e de c_artelização, impedem até a vinda de 
outros grupos estrangeiros. Te mos exemplos 
de empresas estrangeiras que, desde o Gover
no Juscelino KubitSchek; -s-e instalaram aqui, 
fabricando produtos de acabamento inferior, 
a preços abusivas, e tiveram a audácia, du
rante o Plano Bresser, de ir ao Presidente da 
República, de dedo em riste; dizer que não 
atenderiam à disposição do Ministro da Fazen
da de congelar os preços dos seus produtos. 
Modesto como sou, estivesse eu na Presidên
cia da República teria dito a esses cidadãos 
estrangeiros, com a maior tranqüilidade do 
mundo: V. s.s estão amparados "pela legíslação 
e pela COilstitulção, mas amarlhã mesmo sai 
o meu decreto concedendo à fábrica japonesa_ 
do Recife as mesmas vantagens que os senho
res tiveram em São Paulo. A grande _verdade 

é que há uma cartelização de grupos estran
geiros explOrando a economia nacional. 

- .O SR. WILSON MARTINS- Muito grato 
a V. Ex· 

O Sr. _Jutahy Magalhães - Nobre Sena
dor Wilson Martins, quando for oportuno, gos
taria de apa_rteá-lo. 

O SR. WlLSON MAIÜINS :.._ Darei o 
aparte a V. Ex• em seguida, meu caro Colega, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

Não podemos, Sr. Presidente, ver as univer
sidades como se encontram - e voltarei ao 
tema central deste discurso. Não podemos 
ver em Campo Grande - Capital do meu 
Estado, em Brasilia - Distrito Federal, e nos 
demais Estado_s da Federação, as universida
des fechadas, os professores sem remune
ração adequada, os alunos sem aula, os cam
pos de pesquisa vazios e o País sem pers
pectivas. 
--Este é o tema central do meu discurso. 

Dizer-se que isso não tem relação com a 
remessas que falemos seguidamente ao exte
rior de tudo o que produzimos, é ignorar real
m_ente a situação económica do Brasil. 

-pr_Q_dyz_lm_Os e enviamos ·ao exterior soja, ca
fé, miriériO de ferro, carne e um sem-número 
de produtos também manufaturados. T adas 
esses produtos rendem urna quantia expres
si'l!a de d_ólares. As importações que fazemos 
são em quantidade bastante inferior às nossas 
exportações. Apresentamos a cada ano um 
superávit que é todo ou quase todo enviado 
para o exterior em forma de juros, de paga
mento· aOs país és capita!is'tás. Isso é justamen
te o que faz falta aos investimentos que deve
riamos realizar no Brasil. Faz falta às nossas 
UriiVersfdadeS;- fãZ:Talta à Construção das nos
sas escolas; faz falta a tudo aquilo de que care
ocemos no Brasil, na condiÇão de- país espo
liado pelos donos do capitaL 

Coric;:edo o ãparte ao nobre Companheiro 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Wilson Martins, V. Ex' está abordando, co
mo sempre, assunto da maior gravidade, da 
maior seriedade, analisando-o dentro de um 
quadro geral, inclusive econõmico. 

_Hâ uma relação, como V. Ex~ vem afirman
do, das dificuldades que o Pats enfrenta para 
gastar em investimentos necessários ao seu 
desenvolvimento, seja na área da educação, 
_s~ja na área de_ saúde, seja em qualquer área, 
como aquno que ·vem despendendo para pa
gar juros, serviço da dívida, em referência ao 
débito tremendo que temos hoje com os paí
ses desenvolvidos. Os dados do próprio Minis
tro do Interior do atuaJ Governo dizem: "se 
os furos cobrados da dívida externa brasileira 
fossEm _de 5%-", :- que é a taxa tradicional, 
e_já chegou a mais de 20%, como V. Ex' afir
mou -"e não de 12% ao ano, economiza

- ríamos o suficiente para implantar, a cada ano, 
uma hidrelétrica como a de Xingó, 1.570 km 
de ferrovia, o dobro dã área irrigada do Nor

_de_s_te,_c_om 300 mil hectares, e ainda sobra
riãm 900 milhões de dólares". Veja V. Ex" a 
diferença entr_e pagar 5% _e 12% em um ano, 

como taxa de juros. O Presidente José Sarney 
dedarou outro dia que já pagou no seu Gover
no 86 bilhões de dólares de juros; isso repre
senta 2,3 vezes o que a União está despen
dendo com o Coogresso Racional, Coni o Po
der Judiciário, com_as Forças .Armadas, com 
a educação, com a saúde, com _a _agricultura, 
com a F_errovia Norte-Sul, com todas as mor
domias que existem neSte País, todos os gas
tos de investimento; isso com os juros que 
foram pagos na atual Administração. Portanto, 
a educação tem- muitO a ver com a dívida 
externa. Tudo isso está aí provando que, se 
ttvésSemos mais recursos para investir deritr6 
do País, estaríamos numa situação muito me
lhor do que _a qu,~ t~mos hoj~. 

O SR. WILSON MARTINS- Es-ta, nobre 
Set1ador Jutahy Magalhães, a verdadeira tese, 
a tese que V. Ex· sustenta, dando suporte ao 
pronunciamento desprentensioso que faço 
neste instante. 

O Sr. Antônio Lulz Maya - Pe_rmite V. 
Ex"_ um _apa-rte? -- -

O SR. WILSON MARTINS-- Com pra
zer. 

O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Seria
dor Wilson Martins, V. EX" traz à discussão 
tema que requer especial atenção desta Casa 
-educação em crise. Educaçâo na qual ve
mos as nossas escolas de 1 ~. 2~ e 39 graus, 
tanto da rede oficial como da particular, parali~ 
sadas praticamente. Preocupa-nos, e muito, 
a situação nacional, por que o desenvolvimen
to da própria Nação e_o_ bem-estar da popu
lação estão em função do desempenho das 
nossas escolas. Educação é fator primordial 
de desenvolvimento e de bem-estar. Este tema 
precisa de muita reflexão. As universidades 
estão paralisadas, não há dúvida alguma, em 
todo o Território Nacional O problema da Uni
versidade do Estado de V. Ex• é o mesmo 
da Universidade do Estado-de Goiás. E a edu
cação,é problema do meu Estado, Tocantins, 
que ainda não cOnta com Universidcide, mas 
as suas __ escolas isoladas, de nível superior, 
atravessam a mesma crise; falta de recursos 
para promover a educação na área de pesqui
sa, de ensino e a extensão. A universidade 
luta por autonomia. 

A universidade quer ser autónoma. Não 
obstante esta palavra estar inserida no Esta
tuto daS u"ni'iersidades, não é real a autOnomia 
de que elas desfrutam - autonomia pedagó
gico-didática, administrativa, financeira e eco-
nómica. -

Devemos conceder essa autonomia à uni
versidade. Devemos pensar nisso, para que 
ela resolva seus problemas, sua crise e tenha 
condições de crescer. Se tivesse autonomia 
gerencial, poderia a universidade analisar a 
sua situação e, quem sabe, fazer cortes drásti
cos, a fim de poder equacionar o problema 
financeiro às suas reais necessidades. Por es
tes motivos, está faltando- acredito -à uni
versidade no Brasil a real autonomia, sobre~ 
tudo às nossas universidades oficiais. Se elã.s 
recebessem os recursos que lhes são destina
dos globalmente e gerenciassem esses recur-
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ses. talvez não houvesse _tanta necessldade 
de deflagar greve para poder aumentar o ven
cimento dos seus funcionários e professores. 
Falou-se aqui nos vencimentos de professores 
como se fosse algo de outro planeta, como 
se os professores estivessem_ numa situação_
de marajás. Não é verdade, nobre Senaçior. 
V. Ex" conhece a sllu~ção real. OS: professores 
são mal remunerados. Houve época em que 
os seus vencimentos eram equiparados a_té 
aos de desembargadores. Hoje, não. O profeS
sor recebe talvez p pior vencimento, em ter
mos de qualificação·. T odes eles ~o_ qualifi
cados a nivel de professores ele 3~ grau. Entre
tanto, seus vencimentos não_ correspondef!1 
às suas_ qualificações, razão pela qual, de al
gum modo, estou a dizecque eles estão lutan
do por uma causa que é de_ sobrevivência_. 
para poderem realizar um trabalho de impor~ 
tànda,Vamos dar a mão a esses professores, 
vamos dar a mão à universidade, dando-lhe 
competência gerencial para que ela possa de
monstrar, sobre tu._do,.maturidade, e poss-a re
solver, do melhor modo possível, os seus pro
blemas internos. Com au_tonomia pedagógica, 
didática, administrativa e, sobretudo financeira 
e económica, poderá a_universidade sem <;l.úvi
da alguma, crescer, e não teremos, constante
mente, de lastimar a situaçãQ do_ ensino em 
nosso País. Esta a contribuição que queri_a_ 
trazer ao discurso magnífico ç-u_e_ V. Ex• está 
proferindo neste momento de: reflexão, que 
considero da maior_ importância. 

O SR. WILSON MARTINS -V. Ex", no· 
bre Colega, reclama _Qa__falta de autonomia 
das nossas universidades. O que Significa isto? 
Significa que o texto ç_Qn_sjitucional, recente
mente aprovado, no seu _art. 207, não tem 
eficácia. Diz o texto: 

"Art. 207. As universidades gozam 
de autonomia didático-científica, admi
nistrativa e de gestão fmanceira e patri
monial, e obedecerão ao princípio de in
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão." 

Lei existe. A questão é a eficácia. Temos 
o princípio, mas não temos a aplicação. Eis 
o problema que V. Ex" pôe sob equação e
que, _agora, se mostra translúcido. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sena
dor Wilson Martins, V. Ex" me-permite um apar
te? 

O SR- WILSON MARTINS-Com muito 
prazer, meu nobre Companheiro. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Eu não pude 
resistir e apelei para que um Colega me_ substi
tuísse no plantão da Presidência, para vir apar
teá-lo, porque este assunto, para mim, é vita1, 
e, para o Brasil, é um assunto mortaL Se se 
destrói a educação,_ se se sucateia a educação 
em todos os níveis, está-se chegando ao cú
mulo do sucateamento deste Paí~ que já está 
sucateado de t.od_as as maneiras. O apart~ do 
nobre Senador Antônio Luiz Ma_ya me fez lem
brar essas coisas, a gente vai envelhecendo 
e não se vat confOrmando como elas aconte
cem neste País. Quando fundamos a Univer-

sida de de_ Brasília,_ fundamo-la_ com o e_statuto 
-de fundação, porque tínhani.os a ilusãO de que 
como funçJ:ação, ela poderia gozar de todas 
as autonóffiiaS. Além da autonomia acadê
mica, da universitária, de pensal-nento~ de pés
qufsã, de eil.sino; enfim, de todas as formas 
de "autonomía intelectual, ela leria autonomia 
econõmica· ·e-·rrriãnceira:Veto o autoritarismo 
e a fundação passou a ser tratada de maneira 
aind~ mais submetida do que a chamada uni
versidade de administração dire_t_a do póder 
público~ Meu c,.Q[o é!.!Jligo, meu caro Colega 
Wilson Martins, o di;;;curso de V. Ext, que é 
um bi'ado de alerta para este País, realmente 
conforta a alma deste velho lutador da educa
çâo, qÜe iieli'l educaçãO luta desde os 18 anos 
e chega aos 73lutando_ainda no mesmo lugar 
-o_ que é triste é que é -no mesmo lugar. 
Estamos todos no mesmo-lugar, desde que 
se fundou a _ABE - Associaç~o Brasíleira de 
Educãção- e eu era ur.1 jovem de 18 anos, 
e nes.:;a_luta estava ao lado de Anísio Teixeira, 
de Fernando Azevedo e de outras _grandes fi. 
guras da educação nacional, _e nós vínharrf.os 
lutarido por isso, para que este País tenha um 
educação digna e decente, uma educação à 
altura das suas necessidades como nação. 
-~nda outro dia eu dizia áquí - c"ré[o qlié 
rium discurso, ou num aparte, porque eu riãO 

-_registro_ quando de trata deste assunto - que 
ã ~d.Ucação, que devia ser a prioridade n~ 1 
deSte País_, estâ se_ndo ~atada c~Qmo a última 
das prioridades. Meu Deus do Céu! Que Deus
-se ~apJãde- deste País! 

O SR. WILSON MARTINS- Exato, meu 
querido Conipanheiro Pompeu de SouSé!., que 
DeuS se apiade deste_ País. E essa piedade 
deve começar pela abertura das universidade 
e o comparecimento dos estudantes às aulas, 
através da satisfação das reivindicações que 
fazem os funcionários do corpo administrativo 
e os professores, que nada ruais .querem se· 
nãO- recursos para que Se aplique melhor a 
universidade nas despesas de custeio,_ nas 
despesas de pesquisa, nas despesas de exten
são; e que, finalmente, os estudantes voltem 
às auJas e se pacifique_o campo univesltário. 

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

O SR- WILSON MARTINS-Com muito 
Prazer, concedo o-aparte ao nobre Senador 
Mauro Benevfdes. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Sena~ 
dor Wilson Martins, congr?~tulq-me com V. ~ 
pelo pronunciamento _oportuníssimo que fai 
na tarde de hoje, focalizando, especificamente, 
a situação das universidades brasileiras. Há 
uma semana ocupei a tribuna do Senado, por 
delegação da Liderança do meu partido, exer~ 
cida na ocasião pelo nobre Senador Jutahy 
Magalhães, e, naquela ocasião, com bas~_num 
telex que havia recebido do P@dente da f'l.s.. 
sociação dos Docentes-da_ Universidade Fec!e
ral do Ceará, ·a)ínhava aquelas reMn9-i_caçõe_s 
ieputàdas_ fundamentais pelos docentes dO 
meu Estado, desejosos de fazer cesS-ar õ movi
mento ~reviSta em qUe havia ingressado, com 
o·,aj:_endlmentO daquelas postulações indlscuti
-Velmente justãs, le_gítima e _que fora-m subn1e-

tida-s, Q.es4~ _o dja 27 de março, .ã apreciação 
do Sr. Ministro da Edl.lcação, DeputadO Carlos 
Sant'Anna. Já defluiu U!Jl prazo significativo 
do ingresso desse pedido atê à deflagração_ 
da greve,_ salvo engano, mais de 40 universl
dad~s se encontram nesSe movimento -de pa: 
ralisaç_ã_o, sen1{lue se teiiha conbecidq nenhu
ma providência concreta, positiva e eficaz que 
possa justificar o retorno de{õ_ professores e 
dos alunos à sala de aula, dos func!onádos, 
enfiin, à _norril.alizãçãÕ da- vida unive!Sitáfia 
braSileira~_ Vindo. V. Ej{.~ .. hoj~ _á tribuna: para 
abordar com rriuito mãis proft.indidaâe o pro
blema da universidade em nosso País, faço 
votos para que as suas palavras ressoem junto 
ao Ministério da_ Educação, junto ao Ministério 
do Trabalho, porque envolvem também reivin· 
d.icações salariais c;los nossos mestres e dos 
funcionários; enftm;-que possamoS,assistíi ao 
término dessa greve, com a reãbilitação da 
univerSidade - univers\Q?I-de C6In autonomia 
técnica, pedagógica, administrativa, financei
ra, conforme previsto na Carta Constitucional 
que prOmulgamos no _dia 5 de- outubro de 
1988. Faz, portanto, V. Ex• ·mais tun alerta, 
mais uma conclamação, e estamos solidários 
com o teor do ~e~ pronunciamento,_ na tarde 
.de hoje,-na-tribuna do Senado Federal. 

-- O SR. WILSON MARTINS - Nobre Se
nador Mauro Benevldes, é justamente isto que 
anseio, é justamente isto, ·através dos apartes, 
que anseia o Senado: que essas reivindicações 
das universidades cheguem e sejam aten<;lidas 
pelo Ministério da Educação, que, a_té aqui, 
tem estado frio, indiferente aos pedidos, às 
constantes reclamações dos corpos discente 
e docente da_s universidades brasileiras. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me 
V. EX' um aparte, nobre Senador Wil:;;on Mar~ 
tins? -- --- -

O SR. WlLSON MARTINS- Como não, 
meu caro Colega Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Wilson Martins, podemos verificar que fala 
V. EX' em nome de todo o Senado, e o. Senado, 
nesta hora, mais do que nunca, traduz os an
seios de todo o povo brasileiro. Há poucos 
días, tive oporl.i.inidade de expressar minha sO
lidariedade aos profesSOreS, aos alun"os e a"os 
seMdoreS da Universiâade Federal do Piauí, 
~ _qual e~ou _rnuito U_g"ado, Por -ter sido_._ na 
Câmara dÕs Deputados, o--RelatOr da Coints
são Mistã qU:e apre-dou- o projeto referente a 
Criação dessa Uriiversidad~. Agora congratu
lo-me com V. Ext-e o parabenizo. Nesta oportu
nidade, quero, mais unia vez, ficar ao lado 
das univesidade$ de todo o Brasil. E, tanto 
quanto V. Ex" e os ilustres Senadores que tive_
rarn a ho~nra de aPãrteá-lo, espero aqui que 
o Governo se sensibilize _e torne providências 
corlcreias e imedi.,.tas, iflCfo ã:o- e ri. CentrO das 
jÚsTa5-- retvindicações das -noSsas _uriiverSida
des. Orri país -seiTf un!Vei"Sidades é um país 
sem futui-o. 

_ o SR; WILSON MARTINS_:_: MUitO obri
gado, nobre colega Chagas Rodri_gues. Esse 
a_nselo Jle. V. ~. e ~iz bem o nobre Coleg~_. 
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é o anseio de todo o- Senado. Sr. Senaàor, 
restaKnos esperar que as nossas palavras, os 
nossos pedidos, as nossas reclamações. não 
fiquem apenas dentro desta campânula. Que 
elas cheguem até à sociedade, cheguem até 
àqueles que podem prestigiar os professores, 
podem prestigiar as universidades, dizer-lhes 
que têm razão na sua luta, dizer-lhes que estão 
certos, dizer-lhes que estão agindo dentro do 
teor daquilo que diz a Carta Magna que pro
mu1gamos neste País. dizer-lhes que é jUSta
mente isso de que o Brasil necessita: que as 
universidades funcionem e preparem sempre 
melhor a juventude brasileira para os grandes 
dias do futuro. _ 

Peço, por último, Sr. Presidente, que a "Car
ta Aberta à População", feita na minha Univer· 
sidade, conste do teor do meu discurso. (Muito 
bem! Palmas.) 

DQCUMEI'ITO A OOE SE REFERED 
SR. WILSOI'I MARTIJ'ISEM SEU DISC{]R
SQ: 

"CARTA ABERTA A POP(JLAÇÃO 

Estamos em greve pOrque estamos -a -fãvõr 
da sociedade em que vivemos, não desenca
deamos urna greve p6t intersses mesquinhos, 
mas para assegurar nosso poder aquisitivo e 
nossos salários. Muito mais que isso, quere
mos assegurar a sobrevivência do ensino pú· 
blico e gratuito. Sem verbas para a educação 
corremos o rls_co de nos tornarmos _objeto de 
exploração-de algum industrial da ignorâncía, 
que entende o ensino como uma mercadoria 
que deva dar lucro. Nós, os funcionários da 
CJFMS. queremos um ensino qualitativo onde 
nossos filhos_e os filhos de todos os brasileiros 
possam ter orgulho de uma e?cola pú~lica. 
Somos funcionários de uma Universidade e 
gostamos de trabalhar nela. Não ê possível 
ver essa Universidade definhando dia a dia, 
sem recursos para desenvolver um trabalho 
conseqüente. Enquanto definhamos vemos 
estampados nos jornais os crimes financelrs 
que envolvem recursos públicos jogados nos 
bolsos de uma minoria que certamente, não 
são os trabalhadores. Uma parcela des_ses re
cursos geralmente é muito maior que o orça
mento solicitado para a educação nesse País; 
no entanto esses homens estão aí apostando 
em um novo golpe contra o Estado Demo
crático. Inocência dizer que a democracia nes
se País não é um fato. ESSa foi a grande con
quista da Nova República. Negar a Democra
cia é fazer crer que não avançamos politica
mente e não conquistamos nada com nossa 
luta. Nossos wrpos nas ruas com uma única 
idéia na cabeça: Um País Demo_crático para 
nós e nossos filhos. E iiõJe conquistamos um 
País democrático, hoje queremos um País so
cia1mente mais justo e esse_ é o nosso cami
nho. Nossa greve se insere nesse próximo pas~ 
so. Sem a sua solidariedaae, sem _a__$ua pre
sença, nós não vamos conquistar nada. Pois 
com o povo na rua a tirania sempre recua. 
Compreendemos perfeitamente a comunida
de quando ela cobra dos dirigentes da Uni ver· 
sidade, posturas relativas ao atendimento do 
Hospita1 Universitário, mas gostaríamos de ter 

reciPi-õddade ou seja; ciue a mesma socie
dade entendesse que a nossa luta é legítima 

· ejUS:ta, pois, a escassez de recursos tem contri
buído para as deficiências no atendimento ge
ral àqueles que de algJJma forma procuram 
o seiYiço do Hospital Universitário. 

COMANDO DE GREVE DA UFMS.'" 

Durante o discurso do Sr. Senadõr Wü
son Martins o Sr. Serlacfor Pompe_u de 
So_usa Cleixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Senador Antônio Luiz 
.Maya. 

Durante o discurso do Sr. Senador U 'fi· 
son Martins. o Sr. Senador Antônio Luiz 
Maya deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Senador Pompeu de 
Sousa. 

. O SR. PllESIDENTE (P~mpeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o se_güinte disc_u_rs-o.) - Presi
dente, Srs. Senadores, em solenidade presi· 
dida pelo eminente Ministro Evandro Gueiros 
Leite, foram emPOssados, a 18 de maio de 
1989, os sete novos Ministros que passaram 
a inteQrã:r o"SuperiorTribúnal de Justiça (STJ), 
instituído pela nova Constituição, com pode~ 
res que se assemelham aos do Supremo Tri~ 
buna1 federal. 

O Presidente Josê Sarríey escolheu os sete 
Ministros, cujos nomes foram aprovados pelo 
Senado Federal, levando em cbnsideraç:ão_ o 
perfil técnlco~profissional, a experiência e as 
qualificações culturais dos desembargadores 
indicadgs pelo Superior Tribunal de Justiça 
oriundos de--diversas unidades da Federação. 

São os seguintes os nomes dos ilustres ex
Desembargadores recém·em·pos:sados: Luiz 
Vicente Ce"rriicchiarõ,_ paulista, 60 anos, nas· 
cido na cidade de Quatá; Luiz Carlos fontes 
de Alencar, nascido na cidade s_ergipana de 
Estáncia, em 1933, formado pela Faculdade 
de Direito do Recife, Pernambuco, mas que 
a tu ou durante toda a sua vida jurídica em Ser
gipe; Raphael de Barros Filho, paulista, 60 
anos; Waldemar Zveita, natural de Brasópolis, 
Minas Gerais, com 58 anos; Athos Gusnião 
Cairierrõ, nascidO há 64 anos -na cidade iaú~ 
cha de São Leopoldo; FranciSco Gáudio de 
Almeida Satitos. nascido em 1935, em Parnaí· 
ba, no Piauí; e Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
de Pedra AzUl, em Minas Gerais. 

Cornpareceá;m à cerimônia de posse os 
Ministros Oscar Dias Corrêa, da Justiça, repre
sentando o PreSidente José Sarney; Antônio 
CarlOs- Magaihaes, das Corriunicações; João 
Alves_ Filho, do Interior, Ivan de Souza Mendes, 
dO SNr; os GOvernadores Antôniô Carlos Vala
d.!_!:!_~_s, de Sergipe, Joaquim Roriz, do Distrito 
Féâeral, Moreira Franco, do Rio de Janeiro, 
o Dr. SEtldo Ramos, Consultor-Geral da Repú
blica. Estiveram, também~ Presentes as_ mais 
altas~aUiOfidades do Poder Judiciário, Ministro 
dos T riburiais Superiores; Deserribargadores, 
dentre eles o Presidente do Tribunal de Justiça 
de ;;e"rgipe, Desembargàdor Fernando Fran-

co, Juízes e inúmeras perSonalidades, além 
dos convidados especiais. 

É com justificada satisfação, como repre
sentante de Sergipe no Senado Federal, que 
destaco a posse do Ministro Luiz Carlos fontes 
de Alencar, aliás, o mais votado no Superior 
Tribunal de Justiça, com 22 votos, que se reve
lou, em Sergipe, um juiz íntegro e mãgistrado 
exemplar, tendo sido, inclusive, Presidente do 
TribUnal de Justiça do Estado. _ . 

Professor-AdjuntO do departamento de di
reito, do Centro de Ciências SociaiS e Aplica
das da Universidade Federal de sergipe, res
ponsável pelas. disciplinas de processo penal, 
Teoria Gefal do Processo e Ofganização Judi· 
ciáriã,__ o Ministro, Luiz Carlos Foiltes de Alen
car é, também, autor de vários trabalhos no 
âmbito da sua especialização. -

Tive a grande satisfação de ser o Relator 
da Mensagem n~ 77, do Presidente José Sar· 
ney, piopondo o seu nome para exercer o 
cargo de Ministro do SuperiorTribú.nal aeJus
tiça, na Co_missãõ de Constituição, Justiça e 
Cidadãnia do Simado, no dia 13 de abril de 
1989, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Ao felicitá-lo, desejo Igualmente congratu~ 
lar-me com mr seus eminentes pares, formu
lando votos no sentido de que obtenham êxito 
integral no desempenho das respectivas atri· 
buições, contribuindo para o crescente pres
tígio e permanente aprimoramento do Poder 
Judiciário, sempre a serviço do primado da 
justiça, da paz e do bem~estar da sociedade 
brasileira. 

Solicito que seja inóOrporadO ao texto deste 
pr·onunciamento o curricU!un vitae do Ministro 
Luiz Carlos Fontes de Alencar. 

Eram estas as sucintas considerações que 
desejava fazer na oportunidade em que o novo 
Superíor Tribunal de justiça (STJ) inicia a sua 
trajetória no roteiro da modernização das nos
sa.s instituições jurídicas. (MuitQ bem! Palmas.) 

DOCUMEI'ITO A OOE SE REFERE O 
SR. LOOR!VAL BAPTISTA EM SECJ DIS
CURSO: 

CURRICOLUM VITAE 

WIZ CARLOS FONTES DE ALENCAR 

Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de Sergipe 

1. Dados Pessoais 
Nome: Luiz Carlos Fontes de Alencar. 
Filiação: Clodoa]do de Alencar e Eurydice 

Fontes de Alencar. 
Data e Local de Nascimento: 31-12-1933, 

Estància -SE. -
Estado Civü: Casado com lima Santos de 

Alencar; o casal tem os seguintes filhos: Luiz 
Carlos, Gisela, Mo.ema e Daniela Santos _de 
Alencar. 

Carteira de Identidade: n~ 64.134, emissão 
de J 9-6-69, do InstitutO de Identificação ''Car~ 
los Meneses", da Secretaria de segurança Pú
blica do Estado de Sergipe. 

Trtulo de EleitOT: no 31828921-43 - Zona: 
002- SeCç8o: 0183 -Aracaju- SE. 
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2. CU("SO.S 

Curso Universitário; __ ---
Bacharel em Direito, pela Faculdade de Di

reito do Recife, da Universidade Federal de 
Pernambuco, turma 1958. 

Curso de Doutorado em Direito, na meSma 
Faculdade, em 1959/60. 

Outros Cursos: 
História, promovido pela Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secun
dário -Aracaju, em 1957. _ 

Direito Agrário, sob a orientação da Fa~ul-
dade de Direito aa Universidade Federal de 
Sergipe, em 1970. -

Direíto" Penal, sob- a orierlfaÇao c;Io Departa
mento de Oências PenáiS aa Faculdade de 
Direito da Universidade Federa_] de Sefgipe, 
em 1971. 

Cíclo de Estudos sobre Segurança Nacional 
e Desenvolvimento, realizado em Aracaju pela 
Associação dos Diplomados da E_scola Supe
rior de Guerra, em 1972. 

Curso Superior de GUerra - Es~_oJa __ $J)pe
dor de Guerra - Rio de Janeiro - 1980. 

3. Atividades na Magistratura 

-Juiz de Direito da Comarca de Tobias 
Barreto- SE, de primeíra ehtrârlda -1961. 

--Juiz de Direito da Comarca de Man.~im 
-SE, de primeíra entrâ:ricia - 1968~ 

-Juiz de Direito da Comarca de ltabaia-
ninha -SE, de segurida entráncía, promovido 
por merecimento- 1969. 

-Juiz de Direito da 4• Vara Cível da Co
marca de Aracaju - SE - 1979. 

-Desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado de Sergipe, promovido por mereci
mento --1979. 

-Foi membro, por dois biênios ( 1972/7 4 
- 1974176), do Tribunal Regional Eleitoral 
de Sergipe. 

-Integrou· a Comissão de elaboração ·d_o 
projeto de Regimento Interno do Tribunal Re
gional Eleitoral - 1972. 

Foi, por duas vezes, Corregedo_r Regional 
Eleitoral (11-7-197218-4-1974 e 
30-1 O-I 975/5-4-1 976). 

-Integrou a Comissã_o encarregada da ela
boração do projeto de Organização Judiciária 
do Estado de Sergipe__; 1975. 

- Diretor do Fórum da Comarca de Araca
ju-SE- 1979. 

-Membro da Comissão de Organização 
Judidária - 1979. 

-Corregedor-Dera] da Justiça do Tribunal 
de Justiça do Estado de Sergipe- 1981/82. 

-Presidente do Tribunal de Justiça do Es
tado de Sergipe-biênio 1985/87. 

4. Atividades no Magistério Superior 

-Professor Adjunto do Departamento de 
Direito, do Centro de Ciências-Sociais e Aplica
das da Universidad_e _ _Federa! de Sergipe, res
ponsavel pelas disciplinas Processo Penal e 
Teoria Geral do Processo e Ofgahização Judi
ciária. 
-Já lecionou as disciplinas Direito P-enal 

ll Processo Penal Militar e Processo Penal Es
pecial, no Curso de DireitO do mencionado 

DepartamentO da Universidade Federal de O_ireito da Unive~sidade Federal de Sergipe 
_Sergipe. Universidade Federal do Maranhão - São 

-Integrou a Comissão· Examinadora do Luís-f'.'\A, 1977. 
Exame de Seleção para Auxiliar de Ensino - 1 Jornada Brasileira de Direito Processual _ 
do Departamento de Direito Privado da refe- -S~Q Luís-MA, 1977. 
rida Faculdade, em 1974. -Seminãrio Nacional sobre Empresas Es-

-lntegrou a Comissão Examinadora do tatais, como representante da Universidade 
Concurso de Professor.Assistente do Departa- Federal de_ Sergipe- Universidade Católica 
mento de Direito Público da referida FacUI- de _Minas Gerais/Fundação João ,Pinheiro -:-
dade, em 1977. Belo Horizonte- MG, 1978. 

=-Integrou. o Conselho Universitário da Uni- -X Semináriq de Assuntos Uni';'er_~itários, 
versidade Federal de Sergipe, como represen- como --representante da UniverSidade Federal 
tante ·da Faculdade de Direito, em 1972. de SerQipe :____ ConseUro Federal de Educação 

-lnteg_rou o Conselho do Ensino e da Pes- Brasília-DF, 1978. _ 
quisa, da mesma Universidade, por três man- -\1111 Encontro Brasileiro de Faculdades de 
datos -1974/75/76. Direito, promovido pela Universidade de Tau-

___;-Vice-Reitor ·da Universidade Fe"der_a(_de baté- Campos do Jordão-SP, 1979. 
Serg!pe. 1977/0211979. -1 Encontro de Corregedores da Justiça 
5. Participação em Congressos, Semi- -São Lutg...:...MA, 1981. 
nários e Simpósios. - !l Encontro de Corregedores da Justiça 

-São Paulo-SP, 1982._ 
-1 Encontro de Magistrados e Membros -II Encontro de Presidentes de Tribunais 

do Ministério Público do Estado de Sergipe de JUstiç-a - Vltóríii~ES, 1985. 
~Aracaju-SE, em 1958. - ~- '"" -III Encontro -de Presidentes de Tribunais 
-I Seminát-io_ do Ministério Público, pro- de Justiça - T eresina-Pl, 1986. 

movido_ pela Associação Sergipana do Minis- -IV Encontro de Presidente de Tribunais 
tério Público- Aracaju-SE. 1969. de Justiça -Aracaju-SE, 1987. 

-IV Congresso Nacional de Direito Penal -V Encontro de Presidentes de Tribunais 
e Oêndas Afins, corno representantes do Es- de JustiÇa- Brasília-DF, 1987. 
tado de Sergipe- Recife-PE, em 1970. -..Encontro Brasileiro de Faculdades de Di-

:__ lf~Seffiih-ãríOSergipano do Ministério Pú- reito, como representante da F acuidade de 
blico. promovido pela Associação Sergipana Direito da UniVersidade Federal de Séfgipe -
doMínistérioPúblico-Aracaju-SE, 1971. - Recii"e-:-PE.1987: · -

....;,:. fV Simpósio de Estudos Jurídicos, pro;;-
moVidO pekf Conselho do Desenvolvimento 
Económico do Estado de Sergipe - Araca~ 
ju'-SE, I 973. 

-III Encontro Brasileiro de Faculdades de 
Diieíto, como representante da Faculdade de 
DTrelto da Universidade Federal de Sergipe
Ponti_fíc~a Universidade Católic;ª de Campi
nas-SP, 1973. 

-lll Seminário Sergipano do Ministério Pú
blico, promovido pela Associação Sergipana 
do Ministério Público - Aracaju-SE, 1973. 
-fY Encontro Brasileiro de Faculdades de 

Direito, como representante da Faculdade de 
- Direito.da Universidade Federal de Sergipe

Univ.erSidade.Eederal do Pará- Betém-PA, 
1974. 

-'-'--v- Simpósio de Estudos Jurídicos. pro
movido pelo Conselho do Desenvolvimento 
Econômico do Estado de SE:igipe - Araca
ju-SE, I 97 4. 

-Simpósio sobre Resultados Práticos da 
Aplicação do Novo Código de Processo Civil, 
promovido pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros e peta Universidade do Estado da 
Gua:1abara - Rio de Janeiro, em 197 4. 

-V Encontro Brasileiro de Faculdades de 
Direito,- como representante da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Sergipe 
Universidade Federal do Espírito Santo -
Guarapari-ES, 1975. 

- Vl Encontro Brasileiro de F.:'lculdades de . 
Direito, como representante da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Sergipe -
Btumenau-SC,- 1976. 

..,-Vll Encontro Brasileiro de Faculdades de 
Di:eito, _como representante da Faculdade de 

6. Outras Atividades 
Trabalhos Publicados: 
Habeas CorpUs, 1950. 
Da Competêrtc:ia Originária do Tribunal de 

Justiça em Habeas Corpus, 1968. 
Embargo~ no Processo Penai: 1970_~ (Sepa

- rata da Revista da _F acul9ad~_ de _Direit() da 
UFS, n• 13.) 

Discurso aos B,acharéis de Hoje, 1974. 
Estudo sobre _a Sftuaç_ão dos Auxiliares de 

Ensino da UFS, 1979. 
Princípio da Independência e Harmonia en

tre os Poderes e suas Realidades e Tendências. 
(Monografia apresentada ao final do CSG -
ESG), Rio de Janeiro, 1980.) 

Conferências, Palestras e Exposicões Profe
ridas: 

A Independência e O Poder Judiciário, 
1972, como parte do programa comemora
tivo do Sesquicentenário da Independência do 
Brasil, levado a efeito pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Sergipe. 

Direito Autoral, 1973, no Festival de Arte 
de São Cristóvão-SE, promovido pela Univer
sidade Federal de Sergipe. 

Estrutura Constitucional do Direito Proce_s
sual Penal, 1973, no I Seminário do Corihed
mento Diversificado, promovido pela Associa
ção A. Acadêmica da Faculdade de Direito 
daUFS. . . 

Dos Recursos, 1974, no I Ciclo de_ Estudos 
sobre o Código de Processo Civil, promovido 
pela As~ociação dos Magistrados de Sergipe. 

A Fazenda Pública no novo Código de Pro
cesso Penal, 1974, na Serriaria do Advogado, 
promovida pela OAB-SE. 



2322 Terça-feira 23 - - DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Malode 1989 

Do JL.Jigamento Antecipado da Ude, 1975, 
na Semana do Advogado, promovido pela 
OAB-SE. 

Padronização, tema do S1mp6slo ''Curr1cu
los no Ensino do Direito", _re"ãliiãdo-durahte 
o V Encontro Brasileiro de Faculdades de Di· 
reito, Guarapari-ES, 1975. 

Observações sobre o novo Código de Pro
cesso Civil,_l975. noJ Seminário de Estudos 
Juridicos (SENERJ) - Faculdade de Direito 
da UFS. 

Considerações sobre o Projeto de CóéiigO 
de Processo Penal, 1976, Fi:!cuJdade de Direito 
da UFS. 

Alguns Te mas Controvertidos em Ditefto 
Processual Penal, 1977, na !JOrnada BràS~erra 
de Direito Proc-essüãT--:- São Luís-MA. 

Visão Panorâmica da Justiça Brãsi!elra. 
1977, no IV Odo de Estudos promovido pela 
Associação dos Diplomados da Escola Supe· 
rior de Guerra, Delegacia de Sergipe. 

Problemas da Ação Penal, 1978, na Semana 
do Advogado, promovida pela OAB-Seçâo de 
Sergipe. 

Evolução dõ Direít.O PiOCessual Penal, ·1978. 
no Ciclo de Estudos em comemoração ao 
centenário da criação dos cursos jurídicos no 
Brasil, promovido pela F acuidade de Direito 
da Universidade Federal de Sergipe. 

Direito Autoral e Processo Penal, 1979, em 
Curso de Especializaçào, promovido pelo CN-
DA, Brasília-DF'. -- · -· 

O Advogado Gurnercindo Bessa, 1979: nà 
Semana do Advogado, promovida pela OAB-
SE. . - .. 

Conferencista no Gelo de Estudos s_o_bre 
a Reforma do Código de Processo Penal. 
1981; promovi-do-pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção dO Distrito-Federal (Br21silia). 

Princípios Fundamentais do Processo Pe
nal, 1985, promovidã pelaS Faculdades Inte
gradas Tiradentes, Aracaju-SE. 

Tobias Barreto e o Direito, 1985, promovido 
pela Justiça Federal, Aracaju-SE..-

Poder Judiciário, 1986, promovida pela 
OAB/SE. Aracaju. 

Constituinte e Educação, 19_86, promovida 
pelo Colégio Agrícola Benjamin Constant,São 
Cristóvão-SE. 

Administração do Pode-r Judiciário, 1985, 
Teresina-P!. 

Estudo Comparativo dos Recursos_nos Có
digos de Processo Penal Comum e de Pro· 
cesso Penal Militar, 1986. lll Encontro de Direi
to Penal e Processual Militar- Forta!eza-CE. 

O Advogado e sua Atividade, 1987, promo
vida pela OAB/SE, Araçaju. 

7. CondecoraçõeS 
Comenda Cónego T eófanes de Barros, da 

Fundação EducacionaLdo Baixo São Fran
cisco. Penedo - AL. 

Medalha da Ordem do Mérito Serigy, no 
grau de Grã-oficial, Municipio de Aracaju -
SE. 

Medalha Mello Matos, da Associação Brasi
leira de Juizes e Curadores de Menores, 1985. 

Grã-Cruz da Ordem do MéritoAperipe, Esta
do de Sergipe, 1985. 

__ Medalha SOcio Honorário Mínistro Antônio 
de Souza Martins, Associação dos Magistrados 
PiauLeoses, 1986. 

Medalha do Mérito dos Ex-Combatentes do 
Brasil, conferida pelo Conselho Nacional do& 
Ex-Combatentes. 1985. 

Medalha Francisco Xavier dos Reis Usboa, 
do Tribuni:ll de Justiça do Estado do Mara
nhão, 1987. 

Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de 
Justiça_doAcre, 1988. . 

_ 8. Outros Títulos 
Sócio Efetivo do Instituto Histórico e Geo· 

gráfico de Sergipe. 
SôCJõ- Efetivo do Instituto Sergipano de Di

reitõ do-Trabalho. 
Sódo Honorário da Sociedade Bras_ileira de 

Direito Criminal- SP. 
Patrono da Turma 1973 de Bacharéis em 

OireltQ_da Faculdade de--Direito--da Universi
dade Federal de Sergipe. 
---_payarunrooaTU:.rrna 1974--de Bacharéis em 
D_ireito da FacUldade de Direito da Universi
--d~~e F~deral de Sergipe. 

Integrou. por unanimidade de votos do Tri
bunal de Justi~a do Estado de Sergipe, lista 
tríplice para acesso por merecimento ao mes
mo Tribunal, 1975. 

Para:Oi-nfo cia TUrma 1·975 (priineiro semes
tre). _de_ Bacharéis ~m Direitq .. da F: aculdé!-!=le 
de Direit~ da Universidad': ~edera! de Sergipe 

Membro da Ac;ademja Sergipana de Letras. 
Diploma do patrono da I Jornada Odonto

lógica de Sergipe, 1978. 
Paraninfo da Turma 1978 (primeiro semes

tre)_ de Bacharéis _em_Direilodo Centro de 
Oênciãs SoCiais e Aplicadas da UFS. 

Paraninfo da Turma 1978 (primeiro semes
tre-Estância) do Curso Ucenciatura de Primei
ro Grau em Ciências, do Centro- de Ciências 
BiológiCas e da Saúde da UFS. 

__ Cidadão Ar_acajuano, Câmara Municipal de 
Aré.C'aju, 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos. 

A Presidência lemb.ra aos Srs, Senadores 
-que comparecerá ao Sen<,fdo, no dia 23- do 
corrente; -às 14 horas e 30 minutos, S. EX" 
o Ministro das Minas e Energia. Dr. Vicent~ 
Fialho, atendEúi.do à convocéiçãõ feita através 
do Requerimento n~ 7, d~ 1989. 

De acordo com o diSposto no art. 419, letra 
"e'', rloRe9iniento_lnterno, não serao -desig· 
nadas ffiatérias para a-ordem do Dia. 

As inscrições para interpelações ao Sr. Mi
nistro estão abertas na Secretaria Geral da Me
sa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou _encerrar 
a presente sessão. 

o·sR~.PREsiDENTE (Pompeu de SoUsa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a s_essão às 17 horas e 25 
mínutos.) - -

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ROBERTO CAMPOS NA SESSÃC DE 
4-5-89 E QUE. ENTREGUE À REVISÂO 
DO ORAOOR. SERIA PUBliCADO PDS· 
TERIOR!1EIYTE. 

OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT. 
Pronuncia o seguinte âiscurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, estou apresentando ao 
SenadO Federal três projetas de lei. No primei
ro -viser;-se- a _criar um método ágil de privati
zação de empresas cronicamente_defi<_:itárias. 

Como ê sabi_9o, as empresas goVeffiamen~ 
tais dividem-se em duas- 9:ran~_es categorias: 
as_ rentáveis, que devem ser privatizadas por 
venda ao setor privado. Há, de outro lado, as 
empresas não rentáveis, cronicamente defici
tárias, que se sUbdividem, por sua vez, em 
dois grupos: as que oPeram enl seJViços púb-ii
cos básicos, como; Por exemplo, transporte 
de massas, em relação às quais a tolerância 
de Cléficit é uma Prátlca_quaie universa). 

Há,_ entretanto, empresas cronicamente de
ficitárias que operam nO se-tor competitivo- da 
economia. E af há que acabar, de uma vez 
por todas, com o desperdício da cobertura 
de déficit Para isso, imaginamos duas solu
ções de resultados imediatos -- uma, para 
as empresas recuperáveis; e, outra, para as 
irrecuperáveis. 

O exa~-~ individuá! das sociedades para se 
verificar em que categoria se enquadraria cada 
uma delas poderia atrasar bastante o proces
so. Por isso, recorreu-se _a um critério s_umário, 
porém efetivo: o julgamento daqueles que tra
balham na empresa. Se estes aceitarem rece
ber as ações em doação para, daí por diãnte, 
terem vida própria, sem paternalismo gover
namental, é porque consideram a empresa 
recuperável, em caso contrário, ela deve ser 
liquidada. Na primeira hipótese, a das __ empre
sas recuperáveis, que, pelo critério seguido, 
são aquelas cujos empregados receberão as 
ações em doação, surge logo uma vantagem: 
a privatização se faz sem desemprego. Na se
qüência dos fatos,- a sociedade passará a ser 
dirigida pelos administradores e técnicos mais 
capazes de seus quadros, 'eventualmente re
forçados por algum elemento de fora. Isso 
em vez do recrutamento político e do filho· 
tismo. 

Por outro lado, os empregados passarão 
a· encarar_ a companhia como sócios, zelando 
pela conservação, o consumo de material, 
bem como a utilização de serviços e não exa
gerando as reiViOdic..3ções salãiiais utilitárias 
ou mordomescas. Na pior das hipóteses, se 
verificarem que não será possível levar adiante 
a administração da empresa, procurarão ven
dê-la ou liquidá-la e o farão com maior eficiên
cia e rapidez que as demonstradas pelo Gover
no até o presente. E certamente, mesmo nessa 
situação mais desfavorável, acabarão rece· 
bendo maior importância que a da indeniza
ção trabalhista. 

No caso da liquidação, essa será irreversível, 
deSde que seja constituída a COLIDE, urria 
empresa cujo capital Será integraliiado com 
o_ativo permanente das empresas liquidandas. 
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Terminado o processo, terão desaparecido 
todas as empresas deficitárias irrecuperáveis. 
O passivo trabalhista delas_terá._sido pago em 
dinheiro, o passivo não trabalhista liquidado 
em ações da COLIOE, e, ao invés das_empre
sas estatais, terá surgido uma <::ompanhia pri
vada ~- COUDE -, cujos ac:ionistas serão 
os credores não trabalhistas das sodedades 
liquidandas. -

Seus acionistas possivelmeo.te fCJrão çisões_ 
regionais, setoriais, ou por qualquer outro cri
tério, para tornar a empresa mais adminis
trável, ou promoveriam, em último caso, sua 
liquidação. De qualquer maneira, ficarão em 
condições melhores do que se concorressem 
a uma massa falida ou a urna concordata de 
baixa recuperação. 

Complementarmente a esse projeto, está 
sendo apresentado um outro que flexibiliza 
os contratos ·de trabalho, ç_orn vistas a mini· 
mizar SitUações de desempregos porventura 
resultantes do esforço de saneamento finan
ceiro, e restauração da viabilidade económica 
das empresas. 

Um segundo projeto, Sr. Presidente, se rEife· 
re à implantação _da livre negociação salarial. 
Excetuado o sal.,rio mfnlmo, cuja frxação é 
prevista no art. 79, item_ YI. da CoiistitUfÇ§O
Federal, os demais níveis salariais deyerlarl1_ 
ser objeto de livre negociação entre el'!1prega
dores e empregados; isso é uma_ deGorrência 
natural da abertura económica, que deveria __ 
seguir paralelamente à abertura política, quan· 
do no momento a tua\ vem-na ac_ompanhando 
com decalagem muito maior do que seria de· 
sejável. 

A livre negociação se Justifica também, por
que nenhuma fórmula salarial genérica pode 
fazer justiça à enorme diversidade das sitl!a
ções individuais das empresas; elas variam em 
dimensão, em produtividade, em ·conjuntura 
de mercado e, sobretudo, a participação da 
mão-de-obra na formação do produto. 

Algumas empresas, no regime de livre ne
gociação, preferirão acordar com seus empre
gados benefícios não salariais, como partici
pação nos lucros ou bónus de produtividade. 

A tentativa de aplicar fófmi..das genéricas, 
inadaptadas às sttuações concyetas das em
presas, pode gerar o desemprego, estimular 
a remarcação de preços ou provocar a fuga 
das empresas para a economia informal, onde 
não são vigentes os direitos trabalhistas. 

t: preciso, em suma, Sr. Presidente, reco
nhecer a impossibilidade de se revogar a lei 
da oferta e da procura no mercado de traba1ho. 
Se as fórmulas salariais refletirem as realida~ 
des do mercado, ela~ _serão desnecessárias, 
pois o merc~do as praticará. se forem_ irrea
listas, o ajuste se fÇ~.rá_.._Q\,1 atravé$_do repa~se 
aos preços, o que anularia o aumento salarial, 
ou através do desemprego, equivalente - es
te, sim - ao salário zero. 

Este é o propósito do projeto de lei que 
institui_ a livre_ negociação_ salarial. 

O terceiro projeto;· Sr. PresJdente, ligado ao 
projeto de privatização, visa, a par de ensejar 
uma melhoria de produtividade da economia, 
facilitar a absorção de _excedentes de mão-de-

obra até que eles possam ser reabsorvidos 
pela expansão económica. 

Em- face da elevação geral de custos em 
nossa-conjuntura, mesmo as empresas rentá
veis terão de recorrer a processos de raciona
lização, mecanização e informática, acarretan-
do uma redução de pessoal. _ 

As empresas deficitárias recuperáveis, para 
- ficarem rentáveis, necessitarão de uma apre· 
ciável diminuição de custos que, em parcela 
ponderável, decorrerá de dispensas. 

A liqüidação das empresas deficitárias irre
cuperáveis, pOr sua vez, deixará também um 
excedente de mão-de-obra. 
- Por todos estes motivos, são aconselháveis 

medidas que forneçam uma alternativa cons· 
trutiva ã simples disp_erisa de pessoal. 

O Piojeto que aprese-rlto, Sr. Presidente, visa 
evitar desempregos desnecessários, o que se 
consegue para os técnicos dos quais essas 
companhiaS não-se qUeiram desvincular com 
figura da disponibilidade remunerada. E pafa 
quaisquer categorias de empregados com a 
redução da jornada semanal de trabalho, man
tido o salário unitário. 

Desde que a alternativa seria a'-dispensa -de 
emp_~~gados, que ficariam com o sal_ário zero 

_çJ.o çl_esemprego, não _existem incompatibilida
des com -o- art. 79, ifem VJ, da Constituição 
F'el:leral, sobre irredutibilidade de salárlos. Esta · 
irredutibilidade obviamente se refere ao salário 
dõs que estão trabalhando. -

O projeto em qUestão visa a facüftar a pre
servação de alguma remuneração para aque
les que as empresas teiriam de desempregar, 
por imposição da conjuntura de negócios. O 
empregador assume, então, o encargo unila
teral, na esperãilça àe que melhOrem as fman~ _ 
ças da empresa, sem inibir a liberdade do em~ 
preQado para aproveitar outras oportunidades 
de emprego que venham a surgir. 

Por outro lado, Sr. Presidente, mister se faz 
auxiliar os_ desempregados, o que atualmente 
é realizado com o sistema assistenc[al. A este 

-é preciso acrescer à fóiTl)ula tradicional ado
tada nos países avançados, o seguro-desem
prego, de caráter social, mas que no projeto 
s_~ propõe sej~ delegável às segyradoras priva
das. 
_ Além disso, o_ problema será criar novos 

empregos. As fórmulas definitivas para isso 
serão o crescimento eçonômko e a transfor
mação da economia ocl,lita em economia apa
r~_nte_,_o que·decorrerá principalmente de uma 
reVisão tributária menos onerosa com alíquo
_tas_ma.is .suportáveis. 

Entretanto, algumas modalidades poderão 
ser usadas des.de logo. Em primeiro lugar, 
o estabelecimento de condições que permi
tam e encoragem as aposentadorias, originan
do vagas; em segundo lugar, a criação de em

- pregos simplificados, objetivando atividades 
predominantemente sazonais e tarefas de cur
to e médio prazos, mas que sirvam também 
para serviços de menor responsabilidade, faci· 
litando as contratações do empregador. 

São est_es, Sr. Presidente, os projetes que 
tenho a honra de submeter_a esta Casa. (Muito 
bem! Pa1mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MANSU.ETÓDE LAVOR NA SESSÀO DE 
16-5-89 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA P@/JO\DO POS
TERIORMENTE 

O SR. MANSOETO DE LAVOR 
(PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presid"ente, Sfs. S"enadores;-ifVerdade 
que a tarde de hoje foi quase toda tomada. 
nos debates, pela questão acreno-rondonien
se. É preciso apenas lembrar, a t.t1ulo de contri
buição aos eminentes companheiros de am~ 
bos os Estados, que a Assembléia Nadoil.al 
Constituinte detenninou a criação de uma Có~ 
missão de Estudos Territoriais-(arf. 12 das Dis
poslçôes TranSitórias) para que, dentro de um 
prazo que estabeleceu, se frxassem, em caráter 
definitivo, esses limites. Creio que a soluçãó 

_ está n_ão na força, não nas annas. mas dentro 
deste próprio Congresso, determinada pela 
Assembléia Nacional Constituinte: "QUe esta 
Comissão de DMsão e Fixação de Fronteiras 
e Divisas entre os EStãdos fuil.cione; e pOssa 
resoly~r, em caráter prioritário, essa pendência 
entre os .E&tados do- Acre e de Rondônia. E 
se dol_s Estados e dois Governos br!gam ~r 
um pedaço _de terra, calcuJem os serihgueiros, 
os sem-terra, os trabalhadores rúrais d!3quela 
região ... 

Sr. Presidente, _o meu pronunciamento não 
é sobre esta questão regional, é sobre o mo
mento nadonal. 

No momento em que ultrapassamos, na 
contagem regressiVa, a mafcá deiS-seis meses 
que antecedem o primeiro turno das eleições 
presidenciais deste ano, inipõe-se que faÇa
mOs uma n!flexão sobre a atualidade brasileira 
e as aftemaôV~s que se abrem para o futuro. 

De nossa parte, entendemos que os trau
mas e frustrações acumulados ao longo de 
quatro anos e meio desta impropriamente 
chamada Nova República - que, além de al
guns avanços institucionais que viriam a ser 
consolidados pela Constituinte e de resto ine
rentes à quadra histórica em que vivemos, 
pouco ou nada fez ~ nêo _ devem __ servir de 
-desestimulo ao tempo de libertação que pode
rá estar próximo, se tivermos -senSibilidade e 
competência para enfrentar ·os desafios. · 

A destacar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a realidade de incómoda e preocupante do 
visfvel desencanto do povo com a situação 
à que chegamos e que atinge, em n'laior ou 
menor grau, mas de qualquer· forma atinge, 
os Poderes da República e aqueles que o inte
gram em seus diferentes escalões. Em mo
mento algum de nossa História te-mos visto 
um Chefe de Governo com menor credibi
lidade do que o Presidente .José Samey. E 
também aí estão as pesquisas de opinião pú
blica a demonstrar qué este descrédito tam
bém nos atinge enquanto_ integrantes do Po
der Legislativo. Uma sttuação que não é subs
tancialmente diversa, no que diz respeito ao 
conceito das Forças Arm,adas e __ do empresa· 
riado, a nível de opinião pública. 
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Se para a configll_raçã:o deste quadro houve anos a fio, numa dramática repetição das ma-
culpas efetivas, em-alguns casos, e meramani· zelas nossas de cada dia,_ não se pode deixar 
pulação desta mesma opinião pública, em ou· de agregar dois parâmetros de relevânda ca-
tras, isto tem uma-importância que deverá: ser __ pita\: a crise moral em que o País mergulhou, 
levada em conta pelas distorções ainda exis- com descrédito envolvendo as instituições e 
tentes na estrutura de comunicação social em os goVernantes, os Senadores, os Deputados, 
nosso País e que foram assinaladas de ma- os políticos e o homem público, eni geral, 
neira precisa pela CNBB __ n"a.J:ampanhi da e a falta de um projeto político consistente, 
Fraternidade deste ano ·de 19_89,_Es_te é:~um · cãPaZ ·a.e definir rumos e Persegui-lOs. Tudo 
aspecto importante a ser avaliado em toda ou quase tudo se faz ao sabor das conve-
sua extensão e profund_idad.e, __ ainda que não niências de pessOas oü. de grupos, com a im-
seja este momento, pois pretendemos desen- punidade se fazendo presente e prestando de-
volver, ainda que sucintamente, uma visão ctslva colabOração no processo de suCatea-_ 
mais abrangente da conjuntura. Seja co_mo meitto dã -ética como riorte da_vida pública 
for, o complexo de comunicação social reflete, e da vontade nacional, cónio al~Vanca-de mu-
bem ou mal, com nitidez ou com_bprrões. .danças de comportamento e de estruturas. 
um quadro social, politico e económico que Aos companheiros de Senado que nos hon-
todos nós sabemo_s _ser_ .extremame.nte nega- ram, neste firii:âe tarde, ·com sua· atenção ne_s-
tivo neste momento. __ . te mCiil'uinio,-gostaría-rriO's d-e dizer ainda, nes-

Gostaríamos, Sr. Presidenfe __ e Srs. Senado- tas breves considerações, que, com resultante 
res, de destac.ar que o agravamento das ten- deste quadro de des<:)justes de toda sorte, 
sões sociais sob o atuãl-pacto de poder, em- crietrh-se- as Condições propfcias ao avento
que as elites uma vez mais_ impuseram sua reirismo polítiCO e eleitoral A exploração das 
hegemonia em detrimento dos interesses. na.- erDoçõe5, a manipulação da psicologia das 
danais, o vazio dos slogans no estilo do 'ludo multidões pela via das mais sagazes técnicas 
pelo social'', evidencia, de forma aguda e_ por demarketiniJ, 6 oferecimento do produto com 
isso mesmo dramática, a falta de planejamen- o qual o eleitor sonha, mas que não se reveste 
to econ6mlco, o primado da improvisação, necessariamente das qualidades que lhe são 
tudo isso resultando_ no pior relacionamento atnb:ufdas, tudo isso representa um risco ao 
entre capital e trabalho nas últimas décadas. caminho efetiVo da c:onsolidação clemocráti-
Não será estranhável, a partir desta consta- ca. Esta passa pela organização popular em 
tação lfnear, o _surto de- greves-que, longe de suas múltiplas formas e tem nos partidos poli-
ser causa, por mais desconforto que possam ticos referencial indf;:;penSável. 
causar à população, constitui nie"r6 efeito do . Estes descaminhos que enfretamos pode-
desregramento da economia. Um exemplo rão atingir um paroxismo capaz de atrasar de 
tem sido citado c.om a_lguma freqüência, _o mat:ieira_dramática o avanço institucional em 
do simile entre as s_itua.ções do Brasil e da que nos vimOs empenhamdo; mas ta-mbém 
Argentina. A euforia seguida da depressão e existe a possibilidade, e estamos convencidos 
do desencanto, lá e cá, com os Planos Austral de que todos nós, independ_entemente de nos-
) e ri, Cruzado l e 11, Primavera lá, Verão cá. sasvísões programáticas ou ideológicas pode-
Preocupa-nos, por certo, a situação do país mos trabalhar neste sentido, existe a possibi-
vizinho e irmão, mas_ não nos_ cabe adentrar !idade, dizíamos, de nos ~mpenharmos em 
em suas questões internas. .. _ _defesa .das valores indissociáveis da liberdade 

Registre-se apenas que a Argentina, em ter- e da efetiva democracia, daqUela __ democraci~ 
mos politicas, ·avançou com a eleição do su- libertária e fraterna que nunca chegamos a 
cessar civii dO Prf:SidEüite AJfonsín, um candi- viver realmente entre nós. Estas não são pala-
dato de oposição, mas que, logo após sua vras. esperamos, destinadas a cair no vaZio 
eleição, proclama àquela nação-it'mã"um pac- pu a fiçar sepultados_nos_An~.is _desta Casa. 
to, um entendimento_ de toda a nação para As nossas lideranças, com expressões maiO-
a superação de sua crise social, éC:cinõn1"iC::a. res das correntes de pensamento e da maneira 
financeira e política. - --- -- -- pera-qual estas se projetam nos partidos políti

No caso brasileiro, no entanto, é preciso 
darmos um basta às medidas cosméticas que 
jamais funcionaram- nos setores .económico 
e- financeiro, senão por prazOs extremamente 
curtos. E é por demais evide_nte que estes pla
nos estão estreitamente ligados à perda do 
poder aquisitivo e, conseqüentemente, da 
qualidade de vida de parte substancial da po· 
pu!ação._ [sto_ quer dizer que caminhamos a 
passos ftrmes rumo ao agravamento das desi_
gualdades sociais, à exacerbação das contra
dições de_ nossa sociedade, _que jamais per
deu, de fato, plenamente o componente feudq_l 
e escravagista de seus prtmórdios, em que 
pesem os avanços formais da atual Consti
tuição. 

A todos esses fatos do quotidiano, e este 
é um quotidiano que se vem repetindo por 

cõs, .. -cãbe .encontrar os níveis de comporta
mento e de convivência capazes de assegurar 
a difícil_ travessia até à eleição e posse-do futuro 
Presidente" da República. Aos reSponsáveis 
maiores pelos partidos ditos progressistas, 
aqueles que lu_tam __ o_u dü:~m lutar por trans
fÕrmções estruturais de nossa sociedade, 
_aqueles que, respeitadas as respectivas pecu" 
liaridades, buscam um ·projeto para o País, 
-onde a ruptura do modelo de desenvolvimento 
-económico dependente seja um ponto de re-
ferêricia, está reservado um desafio a mais: 
evitar a exacerbação da luta interna entre 
aqueles que lutaram juntos pelo restabeleci
mento da democracia no País, pois, se assim 
não for, estarã-o, consciente ou inconsciente
mente, fãzehdo o jogo dos opressores de on
de hoje; não confundir as divergências de posi
ção diante de alguns dos problemas nacionais 

como o caminho aberto à _inimizade política 
ou pess_oal e o fech~mento de perspectivas
para acordos futuro_s que fazem parte da es
sência da política~ 

Tudo isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
parece-nos fundamental, se quisermos resga
tar o Brasil para o seu povo, se não estivermos 
preocupados em continuar compondo e ce
dendo aOs interesses de uma elite freqUente
mente descompromissada __ c_om os_ valores 
maiores da nacionalidade. Todos_ estes ques
tionamentos terão que ser feitos, pois eles se
rão da maior importância para o jogo demo· 
crâtico que estamos praticando. Tanto para 
uma correta postura das forças pOlíticas em 
geral e entre_ os_ aliados em potencial na cam
panha eleitoral já em curso,. _quanto para as 
~li~ç~s q~e hayerão de forrn_ar pa_ra .a disputa 
do segundo turno, presumivelmente nos pri
meiros ·dias de dezembro. Não est?Jo em c_ausa 
meros_ formaliSmos, tl)as a essência mesmo 
·daquilo que_ um PàftidÕ político tem como 
sua razão de ser, que é a captação dos anseios 
populares e a luta para transformá-los em rea
lidade, à luz do seu programa, dentro dos pre
c_eitos da ética, dq_1rabalho e da competência. 
Ou faremos isto de maneira- rápida e conse
qüente ou desencanto que se apossou do pe
ItO nos __ arTI!-s~r.á a toç:los pelos caminhos do 
imponderável. 

Sr. Presidente, Srs. Senaâores, estam_os 
c_onvencidos de que o desafio, por -maior que 
seja, ainda pode ser vencido. 

Para isso ·é preciso-que o País se un~ naquilo 
que é indispensável para a sua sobrevivência 
e para a consolidação da transição democrá
tica. O objeto desta nossa tarefa é, sim, o 
pacto antiterror, proposto por um dos presi
denciáveis, e eminente Deputado Federal, 
candidato do Partido Comunista Brasileiro, 
Roberto Freire. E mais urgente que o pacto 
antiterror, devemos propor o pacto antiarro· 
cho salarial, antiopressão do povo, anticon
centração exorbitante_do poder econômJco 
e das rendas; mais distribuição de _rençla, mais 
democra.cia económica, para assegurar a nos
sa democracia políUca. 
- Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N"154, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no u~o 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, _in_d_SQ_N, dO Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n~ 2, de 1973, revigorada pelo Ato da Co
missão Diretora·n~ 12, de 1983, de ·acordo 
com o disposto na Resolução n9 130, de 1960, 
e tendo em vista o _que consta do (?recesso 
n• 005.192/89-7, 

Resolve autorizar a contratação, sob regime 
juridico da c_l?nsolida~o d.as Leis c): o Trabalho 
e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
do Senhor JOSt RMWJ:IO DURNETT DA 
SILVA, para o emprego de Assessor Técnic;:o, 
com o salário mensal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, a partir de 12 d~ _abrfl _ 
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de 1989, com lotação e exercfcio no- Qe;bit'lete 
do Senador João Castelo. 

Senado Federal, 22 de maio de 1989~
Senador Iram Saraiva. 19 Vice~Pre.sid~te, no 
exercício da Presidência. 

COMISSÃO DIRErORA 

Ata d11 13• Reunião Ordinária, 
realizada em 18 de maio de 1989 

As quinze horas do dia dezoito de maio de 
um mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
de Reuniões da Presidência, re(lne-se a Co
missão Diretora do Senado Federal, com a 

. presença dos Excelentíssimos Senhores Se
nadores [ram Saraiva, Primeiro Vlce-Presiden-

te, nõ exerdcio da Presidência, Alexandre Cos
ta, Segundo Vice-Presidente, Divaldo Suruagy, 
Segundo-Secretário, Pompeu de Sousa, Ter
ceiro-Secretário, António Luiz Maia e Áureo 
Mello, Suplentes. Deixam ·de comparecer, por 
motivos justificados, os Excelentíssimos Se
nhores Senadores Nelson Carneiro, Presiden~ 
te, Mendes Canale, Primeiro Secretário, e Lou
remberg Nunes Rocha, Quarto Secretário. 

O Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos da reunião e, a seguir, submete __ _aos 
presentes proPosta de Ato da ComissaO õlre
tor_a que reajusta os valores_ dos subsídios e 
da representação dos Senadores, em 64,24% 
(Sessenta e quatro vírgula vinte e quatro por 

<:ento), a partir de 19 de janeiro de 1989, c 
revoga o Ato do Presidente n9 001/89. 

A matéria, após amplamente discutida, é 
aprovada, assinando os presentes o respectivo 
Ato, que vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, às dezessels 
horas, o Senhor Presidente dedara encerrados 
os trabalhos, pelo que eu, José Pass_os Pórto, 
Diretor-Geral e Secretário da Comissão Dire
tora, lavrei a presente Ata que, depois de assi
nada pelo Senhor Presidente vai à prornul· 
gação. 

Sala da Comissão Diretora, 18 de maio de 
1989. - Senador Iram Saraiva, Presidente, 
em exercício. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional apro

vou, nos termos do art. 49, incis_o I, da Consti
tuição, e_ eu, Nelson Carneiro, PfesTdente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•4, DE 1989 

Aprova o texto da Convenção das 
Nações llnidas contra a tortura e ou
tros tratamentos ou penas cruéis, de
sumanos ou degradantes~ aprovada 
por consenso na XXXIX Sessão 
(1984) da Assembléia-Geral das Na
ções Unidas e assinada em 23 de se
tembro de 1985, na sede das Nações 
Unidas, em Nova Iorque. 

Art 1" J:: aprovado o texto da __ Convençª_o 
das Nações Unidas contra a -tortura e outrOs
tratamentos ou penas cruéis~ de.sumanos ou 
degradantes, aprovada por consenso na XX
XIX Sessão (1984) da Ass_erobléia-Geral das. 
Nações Unidas e assinada em 23 de set~mbro 
de 1985, na sede das Nações Unidas, em Nova 
[arque. 

Art 2° Este Decre_to LeglslãtiVo entra em 
vigor na data de sua publicaçãO. 

Senado Federal, 23 de maio de 1989. __:_ 
Senador Nelson Cameíro, Presidente. 

- CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E 
OUTROS TRATAMENTOS OU 

PENAS CRUÉIS, DESUMANOS 
OU DEGRADANTES 

Os Estados Partes da presente Convenção, 
Considerando que, de acordo com os prin

cípios proclamados pela Carta das Naçõi$ 
Unidas, o reconhecimento dos direitos iguais 
e inallenáveis de todos os membros da familia __ 
humana é o fundamento da liberdade, dajusti-. 
ça e da paz no mundo, 

Reconhecendo que estes direitos ernana_m 
da dignidade inerente à pessoa humana, 

Considerando a obrigação que incumbe 
aos Estados, _em virtude d_a Carta, em parti
cular do Artigo 55, de promover o respeito 
universal e a obsei"\/ttncia dos direitos huma
nos e liberdades fundamentais, 

Levando em conta o Artigo 5o da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e o Artigo 
7?-do Pacto Internacional sobre Direitos CIVis 
e Políticos, que determinam que ninguém será 
sujeito à tortura ou à pena ou tratamento cruel, 
desumano ·ou degradante, 

Levando também em conta a Declaração 
sobre a proteção de todas as pessoas contra 
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes, aprovada pela 
Assembléia Geral em 9 de dezembro de 1975. 

Desejosos de tornar mais eficaz a luta contra 
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes em todo o mun
do, 

Acordaram o seguinte: 

~PARTE I 
Artigo 1• 

1. Para os fins da presente ConvençãO, o 
termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual 
dores ou sofrimentos agudos, físicos ou men
tais, são infligidos intencionalmente a uma 
pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira 
pessoa, informações ou confissões; de casti
gá~!a por ato que ela ou uma terceira pessoa 
tenha cometido ou seja suspeita de ter come
tido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou 
OUtras pessoaS; ou por qualquer motivo basea
do em discriminação de qualquer natureza; 
quando _tais dores ou sofrimentos são infligi
doS pór ürTl-fUOcionárici público ou outra pes
_soa no exercido de fl,l.nções públicas, ou por 
sua instigação, ou com o s~u consentimento 
ou aquíescência. Não se considerará como 
tortura as dores ou sofrimentos que sejam 
conseqüência unicamente de sanções legíti-

mas, ou que sejam inerentes a tais sançõés 
ou delas decorram._ 

2. O presente artrgo não sei:á interpretado 
de maneira a restringir qualquer instrumento 
internacional ou legislação nacional que con
tenha ou possa conter dispositivos de alcance 
mais amplo. 

Artigo 2~ 

1. Cada Estado Parte tomará medidas efi
cazes de caráter legislativo, administrativo, ju-_ 
dicial ou de outra natureza, a fim de impedir 
a prática de ates de tortura em qualquer territó
rio sob sua jurisdição. 

2. Em nenhum caso poderão invocar-s_e 
circunstâncias excepcionais tais ·como amea
p ou estado de guerra, instabilidade política 
interna ou qualquer outra emergência públiCa 
como justificação para a tortura. 

3. A ordem de um funcionário superior .o-u 
de uma autoridade pública não poderá ser 
invocada como justificação para a tortura. 

Artigo 3• 

1. Nenhum Estado _Parte procederá à ex
pulsão, devolução ou extradição de uma pes
soa para Clutró Estado quando houver razões 
substanciais para crer que a mesma corre peri
go de ali ser submetida a tortura. 

2. A fim de determinar a existência de tais 
razões, a.s-aUtóridades competentes levarão 
em conta todas as considerações pertinentes, 
inclusive, quando for o caso, a existência, no 
Estado em questão, de um quadro de viola
ções sistemáticas, graves e maciças de direitos 
humanos. 

_l\rtlgo 4• 

1. Cada Estado Parte assegurará que todos 
os atas de tortura sejam considerados crimes 
segundo a sua legislação penal. O mesmo 
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PASSOS PÓRTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo... . 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MAORUGA 
Diretor Adjunto _ - - -

aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato_ 
de qualquer pessoa que cons_titua cumplici
dade ou participação na tortura. 

2. Cada Estado Parte punirá estes crimes 
com penas adequadas que le:vem e_m <:anta 
a sua gravidade. 

Artigos· : 

Cada Estado Parte tornará as medidas 
necessárias para estabelecer sua jurisdiç~o -~o-=_ 
bre os crimes. previstos no Artigo 4~ nos se-
guintes casos: • . 

(a) quando :os crimes tenham sido come
tidos em qualquer território sob sua jurisdição 
ou a bordo de navio ou aeronave registrada 
no Estado em questão; ·· -

(b) quando o· suposto ·autor for naciorial, 
do Estado em questão~ · ___ _ 

(c) quando a vítim_~_ for ríacional do Estado 
em questão e este o C9l)siderar aproPriado. 

2. Cada Estado Parte tomará também as 
medidas necessáctª:>. para éstabelecer sua ju
risdição sobre tais çrimes t10S casos ém _que 
o suposto autor se encoriq~· em_ qualquer térri
tório sob sua jurisdição e o Esta. do .não o extra
dite_de acordo c:om o Artigo a~ para qua1quer 
dos Estados mencionados nq parágrafo 1 ~ 
do presente Artigo. 

3. Es:ta Convenção_ n-ão exclui qualquer ju
risdição criminal exe1 ... :..!a de acordo com _o 
direito interno. 

Artigo 6•. 

1. Todo Estado Parte em cujo território se 
encontre uma pessoa suspeita de ter cometido 
qualquer dos crimes mencipnados no Artigo 
4~, se constderar, após o exame Q.as __informa~ 
ções de que dispõe, que as circunstância~ o 
justificam, procederá à detenção de tal pessoa 
ou tomará outras meçl.idas legais para asse
gurar sua presença. A detenção e outras meçl.L
das legais serão tomadas de acordo com a 
lei do Estado mas vigorarão aPenas pelo tem-_ 
po necessário ao inído do p_rocesso penal ou 
de extradição. 

2. O Estado em questão proce_derá imeçUa
tamente a uma investigação preliminar dos 
fatos. 

3. Qualquer pessoa:· detida" -de acordo com 
o parágrafo 1 ~terá asseguradas f_dcnidac!es pa
ra comunicar-se imediatamente com o repre-
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sentante maís próximo do Estado çl.e que é 
nacional oU, se for apátrida, com o represen
tante do Estado de residência habitual. 

4. OuandÕ O Estado, em virtude deste Arti
gç, houVer detido uma pessoa, notificarã ime
diatamente os Estado:; me.n~ipnados no Arti
go 5o parágrafO 1 o, sobre fãfdeteftç_ão ·e sobre 
as circunstâncias que a justificam. O Estado 
que proceder à.invesQgaçã.o preliminar a que 
_s~_ refere o parágrafo 2~ do presente Artigo 
comunicará sem demora seus resultados aos 
Estados ant~s mencionados e indiçará se pre
tende ~ercer sua jurisdição. 

~g07° 

1. õ"ÊStado Parte no terrltórío sob ajl,lris.di
ção do Cjual o $uposto autor de_qualquer dos 
crimes- mencionados no Aftlgo 4o for eJ;1çon
trado. se não o extraditar, obrigar-se-~, . n()$ 
casos contemplados no Artigo 59, a Sl...lbrneter 
_o caso às suas autoridades competentes para 
o fim de ser o mesmo processado. -

2. As referidas autoridades tomarão sua_de
cisão_de_acordo com as mesmas normas apli· 
cáveis. a .qualquer crime de natureza grave, 
conforme a legislação do referido Estado. Nos 
casos_ previstos no parágrafo 2~ do Artigo 5<-, 
as regras sobre prova para fins _de processo 
e condenação não poderão _de modo algum 
ser roenos rigorosas do que as que_se aplica
rem aos casos previstos no parágrafo 1~ -dõ 
Artigo 5•. 

-3. Qualquer pessoa -processada por qual
quer .dos_ crimes previstos no Artigo 4~ rece
berá garantias de tratamento justo em todas 
as f~~es do proCessO. 

Artigo 89 

1. Os crime:5:~"!- que se iefere_ o Artigo 4? 
serão conside.rados comO extradit_ávers em 
qualquer tratado di extradição eXIstente entre 
()S Estados Partes. 0.$.. Estados Partes obrigar
se-ão a incluir tais crimes como extradffã.veis 
em todo tratado d_e extradição q"ue vierem a 
concluir entre si. 

2. Se um Estado Pa_rte que -condiciona a 
extradição à eXistência de_ tratadq_reçeber um 
pedido de extradição por parte de outro Esta
dei P:arte com o qual não mantém tratado de 
e.xtrcid!Ção, podercí considerar a presente Con
Venção-como base legal para a extradição corri-
respeito a tais crimes. A extradição sujeitar-

se-á às outras condições estabelecidas pela 
lei do Estado que receber a solicitação. 

3~ Os Estados Partes gue não condidonam 
a extradição à existêncta de um tratado reco

. nhecerão, entre si, tais crlm~_s como extradi
táVeis, dentro das com:lições estabelecidas pe
Ja lei do Estado que receber a splicitação~ 

4. O crime, será considerado, para· o firri 
de extradição entre_ os EStados Partes, como 
se tivesse ocorrido nãO apenas no lugar em 
que ocorreu. mas também nos territórios dos 
Esiados chamados a estabelecerem sua juris
dição, de acordo com Q parágrafo 1 ~do Migo 
5o. 

Artigo-99 

1. Os Estados ParteS prestarão ·entre si a_ 
maior assistência poSsível ehi relação aos pro• 
cedimentos criminais instaurados relativa
mente a qualquer dos delitos mencionados 
no Artigo 4", inclusive no que diz respeito ao 
fornecimento de todos os elementos de prOva 
necessários para o proceSso qUe estejam em_ _ 
seu poder. " _ _ . 

2. Os Estados Partes cumprirão as obriga
ções decõrrentes do parágrafo 1 ~ Qo presente 
artigo conforme quaisqUer tratados _.de assis
tência judiciária recíproca existentes entre si 

- Artigo 10 

1. Cada Estado _?;:~.rte assegurará que o en
sino e a iilforri1açã0 sobre a proibição da tortu
ra sejam plenamente incorporados no treina
mento do pessoal civH ou mmtar encarregado _ 
da aplicação da lei, do pessoal médicO, dos 
funcionários públtcoS e de quaisquer outras 
pessoas que possam participar da custódia, 
interrogatório ou tratamento de: qualquer pes
sóa submetida a qualquer forma de prisão, 
detenção ou reclusão. _ 

2. -c:-ãi:la _Estado Parte incluirá a referida 
--proíblc;ão nas normas ou instruções_ relativas 
aos deveres e funções de tais pessoas, 

Artigo 11 

C~da Estado Parte ~anterá sistéilüiti_ca
mente sob exame as nOITnas; InsliU~õtis, ti"i~
todos e práticaS de interrogatório, ben1_ como 
as diSposições sobre a custódia e o tratamento 
das pessoas subinetidas, em qualquer territó
rio sob sua jurisdição, a qualquer forma de 
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pnsao, detenção ou reclusão, com vistas a 
evitar qualquer caso de tortura. 

Artigo 12 

Cada Estado Parte assegurará que suas au
toridades competentes procederão imediata
mente a uma investigação imparcial sempre 
que houver motivos_ razoáveis para cr_er que 
um ato de tortura tenha sido cometidci _em 
qualquer território sob-sua jurisdição. 

Artigo 13 

Cada Estado Parte assegurarâ a quálquer 
pessoa que alegue ter sido submetida a tortura 
em qualquer_ _território sob sua jurisdição o 
direito de apresentar queixa perante as autori
dades competentes do referido Estado, que 
procederão imediatamente e com imparda
lidade ao exame do seu caso. Serllo tomadas 
medidas para assegurar a proteção do quei
xoso e _das testemunhas contra qualquer mau 
tratamento cu intimidação em _conseqüência 
da queixa apresentada ou de depoimento 
prestado. __ _ 

Artigo 14 

. 1. Ca_da_ Estado Parte assegurará, em seu 
Sist~m_aJUndico, à vítima de um ato de tortura, 
~ dJreJto à repara~ão ~ a uma. illdenização 
JUS~ e adequada, 1ncluJdos os meios neces~ 
sános para a mais completa reabilitação possl~ 
vel. Em caso de morte da vítima como resul" 
tad_? de_ u:n ~te:> de tortura, seus dependentes 
terao d1re1to a mdenizaçflo. . . --

2. O disposto no presente artigo não afetará 
qualquer direito à indenização que a vítima 
ou outra pessoa possam ter em decorrência 
das leis nacionais. 

Artigo 15 

Cada Estado Parte assegurará que nenhu" 
ma declaração que se demonstre ter sido pres~ 
tada como resultado de tortura possa ser invo" 
cada como prova em qualquer processo, salvo 
contra uma pessoa acusada de tortura como 
prova de que a declaração foi prestada, 

Artigo 16 

1. Cada Estado Parte se comprõtneterá-a 
proibir em qualquer territóriO sob sua jurisdi~ 
ção outros atas que constituam tratamentos 
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes 
que_ não constituam tortura tal como definida 
no artigo 1°, quando tais a tos forem cometidos 
por funcionário público ou outra pessoa no 
exercício de funções públicas, ou por sua insti" 
gação, ou com o seu consentimento ou 
aquiescência .. Aplicar"se"ão, em particular, as 
obrigações mencionadas_ nos Artigos 1 O 11 
12 e 13, com a substituição das referê;cias' 
a tortura por referências a outras formas de 
tratamentos ou apenas cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

2. Os dispositivos da presente Convenção 
não s~rão interpretados de maneira a restringir 
os dispositivos de qualquer outro instrumento 
internacional ou lei nacional que proíba os 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradante ou que se refira à extradição ou 
expulsão. 

PARTE H 
Artigo 17 

- 1. C6nstitUir"se"á um Comitê Contra a T or
tura (doravante denominado o "Comitê") que 

_desempenhará as funções descritas adiante. 
O Comitê será compoSto por dez peritos de 
elevada reputação moral e reconhecida com
pet~ncia em matéria de direitos humanos, os 
qua1s exercerão suas funções a título pessoal. 
Os peritos serão eleitOs p"elos Estados Partes, 
levando em conta uma distribuição geográfica 
eqüitaliva e a Utilidade_ da participação de algu
mas pessoas com experiência jurídica. 

2. Os membros do Comitê serão eleitos 
em votaç:âó -secreta dentre uma lista de pes" 
soas indicadas pelos Estados Partes. Cada Es" 
tado Parte pode indicar uma pessoa dentre 
os seus nacionais. Os Estados Partes terão 
presente a utilidade da indicação de pessoas 
que sejam também membros do Comitê de 
_Direitos Humanos estabelecido de acordo 
com o Pacto Internacional de Direitos CiVis 
e Polfticos e que estejam dispostas a servir 
no Comitê ·contra a Tortura. 

3. _ _9s membros do Comitê serão eleitos 
em reuniões bienais dos Estados Partes con
_yo_cad_a_s pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas. Nestas reuniões, nas quais o quorum 
·será estabelecido por dois terços dos Estados 
Partes, serão eleitos membros do Comitê os 
cªodidatos _ que obtiverem o maior número 
de vo~os e. a· f!lãj_Oria absoluta dos votos dos 
repre_seritantes dos EstadOs -Partes Presentes 
e votantes. 

4. A primeira eleição se realizárá no máxi.--:. 
mo seis_ meses após a data de entrada em 
vigor da presente Convenção, Ao menos qua~ 
tro meses antes da_ data de cada eleição, o 
Secretário"Geral das Nações- Unidas enviará 
uma carta aos Estados Partes para convidá-los 
a apresentar suas _candiqaturas no prazo de 
três meses. O Seáetário"Geral organizará 
uma liSta pOr ordem alfabética de todos os 
candidatos assim designados, com indicações 
dos Estado~ Partes que os tiverem designado, 
e a comumcará aos Estados Partes. 

5_. __ Os membros do Comitê serão eleitos 
para uma mandato de quatro anos. Poderão, 
caso saas candidaturas sejam apresentadas 
novamente, ser reeleitos. No entanto, o man" 
dato de cinco dos membros eleitos na pri" 
meira eleição expirará ao final de dois anos; 
imediatamente após a primeira eleição, O pre" 
sidente da reunião a que se refere o parágrafo 
3~ do presente artigo indicará, por sorteiO, ás 
nomes _desses cinco membros.-

6. Se_ um membro do Comité vier a falecer, 
-a demitir-se de suas funções ou, por outro 
motivo qualquer, não puder cumprir com suas 
obrigações no Comitê, 6 Estado Parte que 
apresentou Súa candidatura indicará, entre 
seus !lacionais, outro perito para cumprir o 
restante de seu mandato, sendo que a referida 
indicação estará sujeita à aprovação da maio
ria dos E_s_tados Partes. Cõnsiderar.:.se-~á como 
concedida a referida aprovação, a menos que 
a metade ou ·mais dos Estados Partes venham 

a responder heQatiVarh.ente dentro de um ·pra:- -
zo de seis semanas, a contar do momento 
em que o Secretário-Geral das Nações Unidas 
lhes houver comunicado a candidatura pro
posta 

7. Correrão por corita dos EStados Partes 
as despesas em que vierem a incorrer os 
membros do Comitê no desempenho de suas 
funções no referido órgão: _ - _ 

Artigo 18 

1. O Comitê elegerá sua Mesa para um pe
ríodo de dois anos. Os membros da Mesa 
poderão ser reeleitos. 

-2. O prôprio Comitê. eStabelecerá suas re
~ras de pro-cedimento; -estas, contudo, deve" 
rao cor:tter, entre _ouf!as, as seguintes dispo" 
sições: 

a) o quorum será de seis membros; 
b) as decisões do Comitê serão tomadas 

por maioria de votos dos membros presentes. 
3. O Secretário-Geral das Nações Unidas 

colocará à disposição do Comitê o pessoal 
e os serviços necess,áriqs ao d~empenho efi" 
caz das funções que lhe são atribuídas em 
virtude da presente Convenção. 

4. _O Secretário~Geral das Nações Unidas 
convocará a primeira reunião do Comitê. Após 
a primeira reUniáó, o COmitê deverá reunir"se 
em todas as ocasiões previstas-em suas regraS 
de procedimento. -

5. Os Estados Partes serão responsáveis 
pelos gastos vínculados à reaJização das reu
niões dos Estados Partes e do Comitê, inclu
sive o reembolso de quaisquer gastos, tais co
mo os de pessoal e de serviços, ein que incor
rerem as Nações Unidas em conformidade 
com 6 parágrafo 39 do presente artigo. 

Artigo 19 

1. Os Estados Partes submeterão ao _Co
mitê, por intermédio do Secretário-Geral das 
Nações_ Unidas, relatórios sobre as medida.s 
por eles adotã.âas ho cumprimento das obri
gações assumidas em virtude da presente 
Convenção, dentro do prazo de um ano, a 
contar do início da vigênd.a da presente Con
venção no Estado Parte iqteressado. A partir 
de então, os Estados Partes deverão apresen
tar relatórios suplementares a cada quatro 
anos sobre todas as novas disposjç:ões que 
houverem adotado, bem como outros relató" 
rios que o Cómitê vier _a solicita_r. 

2. o Secretário-Geral das NaçõeS Unidas 
transmitirá os relatórios a todos os Estados 
Partes. -

3. cada relatório será examinadO -pelo Co" 
mitê, que poderá fazer oS comentários gerais 
que julgar oportunos e os transmitirá ao Esta
do Parte interessado. Este poderá em resposta 
ao Comitê, comunicar"lhe todas as observa" 
ções que deseje formular. 

4. O Comitê podéi"á, a seu critério, tomar 
a decisão d~ inç]l.,lir _qu~lquer comentário que 
houver-sUjeito -ao acordO com o que estipula 
o parágrafo 39 do presente artigo junto çom 
as obs~_!VaçQ_~_s conexas recebidas do Estado 
Parte interessado, em seu relatório anual "que 
apresentará e_m conformidade com o artigo 
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24. Se assim o solicitar o Estado Parte interes
sado, o Comitê poderá também incluir cópia 
do relatório apresentado em virtude do pará
grafo 1 ~ do presente artigo. 

Artlgo20 

1. O Comitê, no caso de vir a receber infor
mações fidedignas que lhe pareçam indicar, 
de forma fundamentada, que a tortura é prati
cada sistematicamente no território de um Es
tado Parte, convidará o Estado Parte em ques
tão a cooperar no exame das informações e, 
nesse sentido, a transmitir ao Comitê as obser
vações que julgar pertinentes. 

2. levando em consideração todas as ob
servações que houver apresentado o Estado 
Parte interessado, bem como quaisquer outras 
informações pertinentes de que dispuser, o 
Comitê poderá, se lhe parecer justificável, de
signar um ou vários de seus membros para 
que procedam a uma investigação confiden
cial e informem urgentemente o Comitê. 

3. No caso de realizar-se uma investigação 
nos termos do parágrafo 2;- do presente artigo, 
o Comitê procurará obter a colaboração do 
Estado Parte interessado. __ Com a concordân
cia do Estado Parte em questão, a investigação 
poderá incluir uma visita a seu ten:itórlo. 

4. Depois de haver examinado as conclu
sões apresentadas por um ou vários de seus 
membros, nos termos do parágrafo 29 do pre .. 
Sente artigo, o Comitê as transmitirá ao Estado 
Parte interessado, juntO com as observações 
ou sugestões que considerar pertinentes em 
vista da situação. · · ·· --· 

5. T odes os trabalhos do Comitê a que 
se faz referência noS -parágrafOs 19 ao 49 do
presente artigo serão confidenciais e, em to
das as etapas dos referidos trabalhos, procu
rar-se-á obter a cooperação do Estado Parte. 
Quando estiverem concluídos os trabalhos re
lacionados com uma investigação realizada 
de acordo com o parágrafo 2°, o Comitê pode
rá, após celebrar consultas com o Estado Parte 
interessado, tomar a decisão de incluir um 
resumo dos resultados da investigação em seu 
relatório anual, que apresentará em confor
midade com o artigo 24. 

Artigo 21 

1. Com base no presente artigo, todo Es
tado Parte da presente Convenção poderá de
clarar, a qualquer momento, que reconhece 
a competência do COmitê para receber e exa· 
minar as comunicações em que um Estado 
Parte alegue que outro Estado Parte não vem 
cumprindo as obrigações que lhe impõe a 
Convenção. As referidas comunicações só se
rão recebidas e examinadas_ nos termos do 
presente Artigo no _caso ._de s_erem apresen
tadas por um Estado Parte que hotwer feito 
urga declaração em que reconheça, com rela· 
ção a si próprio, a _competência do Comitê. 
O Comitê não receberá comunicação alguma 
relativa a um Estado Parte que não houver 
feito uma dedaraç_ão __ dessa natureza. As co
municações recebidas em virtUde do presente 
Artigo estarão sujeitas ao procedimento que 

• se segue: 

a} se um Estado Parte-CoriSiderar que outro __ 
Estado Parte não vem cumprindo as _dispo
sições da presente Convenção poderá, me"
diante comunicação escrita, levar a questão 
ao conhecimento deste Estado Parte. Dentro 
de um prazo de três meses, _a contar da data 
do recebimento da comunicação, o Estado 
destinatário fornecerá ao Estado que enviou 
a comunicação explicações_ou quaisquer ou
tras declarações por escrito_ que esclareçam 
a questão, as quais deverão fazer referência, 
até onde seja possível e pertinente, aos proce
dimentos nacionais e aos recursos jurídicos 
adotados, em trâ!llite ou disponíveis s_qb_re a 

· questão; - -

b} se, dentro de um prazo de s_eis meses, 
a contar da data do recebimento da comuni~ 
cação Original pelo Estado destinatário, a 
questão não estiver dirimida satisfatoriamente 
para ambos os Estados Partes interessados, 
tanto um como o outro terão o direito de sub
metê-Ia ao comitê, mediante notificação ende
reçada ao Comitê ou ao outro Estado interes
sado; 

c} o Comitê tratará de todas as questões 
que se lhe submetam em virtude do presente 
artigo somente após ter~se ass~gurado de que 
todos os recursos jurídicos internos disponí
veis tenham sido utilizados e esgotados, em 
consonànda _com os- princípios do Direito ln~ 
temac!Onal geralmente reconhecidos. Não se 
aplicará esta regra quando a aplicação dos 
mencionados recursos se prolongar injustifiK 
cadamente ou quando náo for provável que 
a aplicação de tais recursds venha a melhorar 
realmente a situação da pessoa que seja vítima 
de violação da presente Convenção; 

d} o Comitê realizará reuniões confiden~ 
dais quando estiver examinando as comuni~ 
cações previstas no presente Artigo; 

e) sem prejuízO das disposições da alínea 
c o Comitê colocará seus bons ofícios à dispoK 
sição dos Estados Partes interessados no intuiK 
to de_se __ ª'cançar uma solução amistosa para 
a questão, baseada no respeito às obrigações 
estabelecidas na presente Convenção. Com 
vistas a atingir esse objetivo, o Comitê poderá 
constituir, se julgar conveniente, uma comis
são de conciliação ad hoc; 

f) em todas as _ _questões que se lhe subme
tam em virtude do presente Artigo, o Comitê 
poderá solicitar aos Estados Partes interes
sados, a que se faz referência na allnea b, 
que lhe fomeçam quaisquer informações per
tinentes; 

g) os Estados Partes interessados, a que 
se faz referência na- alínea b, terão o direito 
de fazer-se representar quando __ as questões 

-forem examinadas no Comitê e de apresentar 
suas observações verbalmente e/ou por es~ 
crito; 

h) o Comitê, dentro dos doz_e meses se~ 
guintes à data de recebimento da notificação 
mencionada na.alínea b, apresentará relatório 
em que: 

-- (i) se houver Sido alcançada uma solução 
nos termos da a1ínea e, o Comitê restringir
se~á, em seu relatório, a uma breve exposição 
dos fatos e da solução alcançada; 

(ii) se não houver sido alcançad~ solução 
aJguma nos termos da alínea e, o Comitê res
tringir-se~á, em seu relatório a uma breve ex
posição dos fatos; serão anexados ao relatório 
o texto das observações escritas e as atas das 
observações orais apresentadas pelos Estados 
Partes interessados. 

Para cada questão, o relatório será encami~ 
nhado aos Estados Partes interessados. 

2. As disposições do presente Artigo en
trarão em vigor a partir do niomento em que 
cinco Estados Partes da presente Convenção 
houverem feito as declarações mencionadas 
no parágraJo 1 ç deste Artigo. As referidas de
clarações serão depositadas pelos Estados 
Partes junto ao Secretário-Geral das Nàções 
Unidas, que enviará cópia das mesmas aos 
demais Estados Partes. Toda declaração po
derá ser retirada, a qualquer inomento, me
diante notificação endereçada ao Secretário
Geral. Far~se-á essa retirada sem prejuízo do 
exame de quaisquer questões que constituam 
objeto de uma comunicação já transmitida 
nos termos deste Artigo; em virtude do preK 
sente Artigo, não se receberá qualquer nova 
comunicação de um Estado Parte uma vez 
que o Secretário-Geral haja recebido a notifiK 
cação sobre a retirada da declaração, a menos 
que o Estado Parte interessado haja feito uma 
nova declaração. 

Artlgo22 

1. To do Estado Parte da presente Conven
ção poderá, em virtude do presente Artigo, 
declarar, a qualquer momento, que reconhece 
a competência do Comitê para receber e exa
minar as _comunicações enviadas por pessoas 
sob sua jurisdição, ou em nome delas, que 
aleguem ser vítimas de violação, por um Esta~ 
do Parte, das disposições da Convenção. O 
Comitê não receberá comunicação alguma 
relativa a um Estado Parte que não_ houver 
feito declaração dessa natureza. _ 

2. o- COmitê cOnsiderará inadmissível 
qualquer comunicação recebida em confor
midade com o presente artigo que s~ja anôni
ma, ou que, a seu juízo, constitua abuso do 
direito de apresentar as referidas comunica
ções, ou que seja incompatível com as dispo-
sições da presente Convenção. , 

3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 
2"-, o Comitê levará todas as comunicações 
apresentadas em conformidade com este Arti
go ao conhecimento do Estado Parte da pre
sente Corivenção que houver feito uma decla
ração nos termos do parágrago 1 o e sobre 
o quaJ se alegue ter violado qualquer dispo
sição da Convenção. Dentro-dos seis meses 
seguintes, o Estado destinatário submeterá ao 
Comitê as explicaçõe_s ou_declarações por es
crito que elucidem a questão e, se for o caso, 
indiquem o recurso jurídico adotado pelo Es
tado em questão. 

4. O Comitê e.xamínará as cOmunicações 
recebidas em conformidade com o presente 
artigo à luz de todas as informações a ele 
submetidas pela pessoa interessada, ou em 
nome dela, e pelo Estado Parte interessado. 

5. O Comitê não examinará comunicação 
alguma de uma pessoa, nos termos do preR 
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sente Artigo, sem que se haja assegurado de dicmtettep6sito de instrumento de adesão jun~ 
que: ~ to a<? §_es-retário·G~r_al. das .Na_ç~e:s_ U_n!das: 

a) A mesma questão não foi, nem está sen- __ 
do, examinada perante uma outra instâncía Artigo 27 
internacional de investigação ou solução. 1. A presente Convenção entrará em vigor 

b) A pessoa em questão esgotou todos os _ no trigésimo dia a contar da data em que 
recursos jurídicos internos disponíveís; não se 0 vigésimo instrumento de ratificação ou ade
aplicará esta regra quando a aplicação dos são houver sido depositado junto .:w Secre-
mencionados recursos se prolongar injustifi- tário GeÍ"al das NaÇões Unidas. -
cadamente ou quando não for provável que 2. Para os Estados que vierem a ratificar_ 
a aplicação de tais recursosvenha a melhorar a presente Convenção_ ou a ela aderir após 
realmente a situação da pessoa que seja vítima o depó_si!,O ~~ _vigésifl:lg ii1?t~m~nto de ratifi: 
de violação da presente Convençãb. cãÇâO-b"Cf" adesão, a Convenção erytrará em 

6. O Comitê realizai-á reuniões confiden- vigor _no trigésimo dia a_ contar d": data em 
dais quando estiver examinandO-as comuni~ - que o· Estado em questão houver- depositado 
caçóes prevista no preSente ArtigO. seu instrumento de ratificação ~u adesão. 

7. o Comitê com-unícãrá seu parecer ao 
Estado Parte e à pessoa em questão. Artigo 28 

8. As disposições ·do presente Artigo en- 1. Cada Estado Parte poderá declarar, por 
trarão em Vigor a partir dõ mOmento em que ocasião da assinatura ou da ratificação da pre-
dnco Estados Partes da presente COnvenção sente CónvenÇ'ãô ou da adesão a ela, que não 
houverem feito as declarações_ mencionadas reconhece a competência do Corriité (Juanto 
no parágrafo 19 deste Artigo. As referidas de- ao disposto no artigo 20. · - - --
clarações serão depositadas pelos Estãdos 2-. Todo Estado Parte da presente Conven-
Partes junto ao secretáriõ-GêraJ das Nações ção que_ houver formulado_ uma reserva em 
Unidas, que __ enviará cópia das mesmas aos conformidade com o parágrafo J9 do presente 
demais Estados Partes. To da d_edaração po- Artigo poderá, a qualquer momento, tornar 
derá ser retirada, a qualquer momento, me~ sem efeito essa- rese!_Va, mediante nof:!ficaçª-o 
diante notificação endereçada ao Secretário"- eridereçada ao Secretário-Geral das Nações 
Geral. Far-se-á essa retifida sérTi p'rejuízo do Unidas. 
exame de quaisquer questões que constituam 
objetivo de uma comunicação já transmitida 
nos termos de-sta Artigo; em virtude do pre
sente Artigo,· não se r'ecebi::rá' qualquer nova 
comunicaç-ão· de uma pessoa, Ou elT!_ i1oriy~
dela, uma vez ·que o Setretário-Qeral haja: re
cebido a notificáção sobre a retirada d8 àeda
ração, a menos que o Esta:Cfo Parte iiltéesiaâ6 
haja feito uma nova declaração. 

Artigo 23 

Os membros do_Coroitê_e o.s_membro~ das 
comissões de conciliação ad hoc de;signaçios 
nos termos da_alínea_~ dQparágrafo to do 
Artigo 21 terão direito às facilidades, privllégi~ _ 
e imunidades que se concedem aos peritos 
no desempenho de missões para a Organi
zação das Nações Unidas, em çonformiç!ade 
com as seções pertinentes da Convenção so
bre Privilégios e Imunidades das N;:l:ções Uni
das. 

Artigo 24 

O Comité ãpreSentará, em virtude da pre
sente Convenção, uin -Relatório anual sobre 
suas atividades aos Estados Partes e à Assem· 
bléia Geral das Nações Unidas. 

PARTE lD 
Artigo 25 

1. A presente Convenção está aberta à as
sinatura de todos os Es~dos. 

2. A presente Cbnvehçáo eStá-Sujeita a ra
tificação. Os instrumentos de ratificação seião 
depositados junto~o Secretário-Geral das Na• 
ções Unidas. 

Artigo 26 

A presente Convenção está aberta à adesão 
de todos os Estados. Far-se-á a adesão me~ 

Artigo 29 

1. T qdo Estado" Parte_da presente Conven
ção poderá propor uma emenda _e depositá-la 
junto ao Secretárió~G_e~;al -d~s _Nações Unidas~ _ 
O Secretário-Geral comunicará a proposta de 
emenda aos Estados P~rtes, pedindo-lhes que 
o notifiquem se desejam que se convoque 
uma conferência do_s Estados Partes destina
da a examinar a proposta e submetê-la a vota
ção. Se, dentro dos quatro meses s_eguintes 
à data da referida comunicação, pelo menos 
um terço_ dos Estado{> Partes se_ manifestar 
a favof-da feferida convocação, o Secretário
Geral convocará uma conféréncia sob os aus
pícios das Nações Unidas. T óda emenda ado
tada pela maioria dos Estados Partes presen
tes e votante na conferência será S_Yl:>rnetida_ 
pelo Secretário-Geral à aceitação de todos os -
Estados Partes. 

2. Toda emenda adotada noS_tennos das 
disposições do parágrafo 1 ~do presente Artigo 
entrará em vigor assi_rn que dois terços dos 
Estados Partes da presente Convenção houve
rem notificado o Secretário-Geral das Nações 
Unidas de que a aceitaram em consonância 
com os procedimentos previstos por suas res
pectivas constituições. 

3. Quaildo eritrarem em vigor, as emen
das serão obrigatórias para todos os Estados 
Partes que as tenham aceito, ao passo que 
os demais Estados Partes p~rrnaneeem obri
gados pelas disposiÇões da Convenção e pelas 

_ emendas anteriores por eles aceitas. 

Artigo 30 

1. As controvérsias entre dois ou mais Es
tados-Partes cOin -rélação a--interpretação ou 
à apliCação da presente Corlvenção que não 

puderem ser dirimidas por meio de negocia
ção ~.erão, a pedido de um deles, submetidas 
a arbitragem. Se, durante os_ ?eis meses se_~ 
guintes à data do pedido de arbitragem, as 
Partes não lograrem pôr-se de acordo quanto 
aos termos do compromisso de arbitragem, 
qualquer das Partes poderá submeter a con
trovérsia à Corte_ lnterriadonal d.e Justiç_a;·me
diante solicitação feita em cOnformidade Com 
o EstatUto da Corte. -- · · 

2. Cada Estado Poderá, por ocasião d8: 
assinatura ou ~~ ~_?-tifiCação da pres~nte. COn_- , 
venção, declarar _que não !re considera obri
gado pelo parágrafo 1 o deste Artigo. ü_s de
mais Estados Partes não es_tarão_obrigados 
pelo. r~ferido par~grafo com relação a qual
quer Estado Parte que houver formulado re
seiVa dessa natureza. 

3. TO do ~JO Parte que houve( fornJ~.Jiado 
reseNa nos termos do parágrafo 2°-ao· prê"~ 
·sente Artigo poderá retirá-la, a qUalquer mo
mentO, -mediante riotifiCação eildereçada ao
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

Artigo 31 

1 .' T ado Estado Parte poderá denunciar 
a presente Convenção mediante notificação 
por escrito endereç:_ada ao Secretário-Geral 
das ,Nações Unidas~ A denúncia pro-duzirá efei
tos !lm ano depois da data de recebimento 
da notificação pelo S_e_cretário-Geral. 

2. A referida denúnCia ri.?!o eximirá ci Esta
do Parte das obrigações que lhe fmpõe apre
sente convenção reLativamente a qualquer 
ação ou omissão ocorrida antes da data em 
que a denúncia venha a produzir efeitos; a 
denúncia não acarr.etará, tampouco, a susPen
sãoo do exame de quaisquer questões_ que o 
Comitê já começara a examinar antes da data 
em qu~ a denúncia veio a produzir efeitoS. 

3.- _ A partir da data em que vier a produzir 
efeitos a.denúoc_ia_ de um Estado Parte,_o Co
mitê _não dará início ao exame de qualquer 
nov~ -questão referente ao EStado em apreço. 

Artigo 32 

Ó Secretário-Geral dãS Nações <Jriidas co-;. ---
-- municará a todos os Estados membros das 
Nações Unidas e a todos o-.s Estados que assi
naram a presente Convenção ou a ela ade_
riram: 

a) as assinaturas, ratificações e adesões re-_ 
cebidas em conformidade com os Artigos 25 
e26; 

b) a data de entrada em vigor da Conven
ção, nos termos do Artigo 27, e a data de 
entrada em vigor de quaisquer emendas, nos 
termos do Artigo 29; 

c) as denúncias recebidas em conformida
de com o Artigo 31. 

Artigo 33 

1. A presente Convenção, cujqs te,xtos em 
árabe, chinês, espanhOl, fi-ancés, inglês e russo 
-sãÕ- igualmente autênticos, será depositada 
junto ao Secretário-Geral das Nações U:nidas. 

2.-- O Secretário~Geral dâS Nações Unidas 
encaminhará cópias autenticadas da presente 
Convenção a todOs -os EStadoS. -- · 
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SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, iildso V, da Consti
tuição, e eu, Nelson Cameiro, Presidente pro- _ 
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• 23, DE 1989 

Autoriza o Govemo do Estado da 
Bahia a realizar, em caráter excepdo
nal, operação de empréstimo extemQ 
com a garantia da União e contraga.: 
nmtlas do Estado da Bahla no valor 
de US$ 750,000,000.00 (setecentos 
e cinqüenta milhões de dólares ame
ricanos). 

l-ATA DA 63• SESSAO, EM 23 
DE MAIO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Sr. Presiden
te da República 

- N-~ 105/89, referente à escolha do Sr: 
Sebastião do Rego Barros Neto, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira âe Di~lo
mata, para exercer a função de Embai
xar!::..r do Brasil junto à União das Repú
blicas Sodalistãs Soviéticas. 

1.2.2.- Comunicações da Presi
dência 

-Recebimento da Mensagem nQ 
106/89 (n~ 214/89, n·a origem), pela qual 

ArL 1 o t o Governo do Estado da Bahia, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Consb1uição 
Federal, autorizado a contratar operação de 
empréstimo externo no valor total de US$ 
750,000,000.00 _(setecentos e cinqüenta mi
lhões de dólares americanos), destinada ao 
refinanciamento _das _dívidas contraídas pela 
Companl1Téi- de Desenvolvimento do Vale do 
Paraguaçu- DESENVALE, para a constru
ção da Barragem de Pedra do Cavaio e sua 
conclusão. 

Art. zo As garantias ou contragarantias re
lativas à_ operação de crédito_ de que trata o 

SUMÁRIO 
o Sr. Prt;:sidente da República solicita auto
rização para que o Governo do Estado da 
Bahia possa emitir, em caráter excepcio
mi[,- Letras financeiras destinadas a subs
tituir _ _Obrigações do T escuro do Estado 
que serãO extintas na forma da Lei n9 7 .730, 
de 31 de janeiro de 1989. 

-Comparecimento do Sr. Ministro de 
Estado das Minas e Energia~ Sr. Vi_c_ente 
Fialho. 

· -,_.2.3 -Ingresso do Sr. Ministro ao 
Plenário 

1.2A."""7"""Exposiçãq do Sr. Ministro 
Vicente Fialho 

1.2.5 -Interpelações ao Sr. Mlnis· 
tro de Estado das Minas e Energia 

1.2.6 - Designação da Ordem do 
Dia_ da próxitrul Sessão 

artigo anterior serão asseguradas mediante 
vinculação de parcelas de receitas estaduais, 
provenientêS de tributos e/ou de transferências 
da União, d.e acordo com o dispoSto no art. 
29 da Lei no· 4.884, de 25 de abril de 1989, 
do Estado da Bahia, 

Art. 39 Esur resolução entra em vigor na 
da~a de sua publicação. 

Art. 4o Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 23 de maio de 1989. -
Senador Nelson CameJrd,:PfEiSidente. 

1.3-ENCE~RAMENTO 

2-DISCURSO PROFERIDO EM 
SESSAO ANTERIOR 

-Do Senãdor Leite Chaves, proriuncia· 
do na sessão de 18·5-89. _ 
3-ATAS DE COMISSAO . 

TeDDD Adit:ivo 
~Convênio Senado Federal e 
a Fundação Casa de Rui 
Barbosa 

4 -MESA DIRETORA 

5 - LiDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS 
6- COMPOSIÇAO DE COMIS

SÕES PERMANENTES 

Ata da 63" Sessão, em 23 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Iram Saraiva 

ÀS 14 HORAS E 30 /1/NCJTOS, AOfAJ\1-SE 
PRESENTES OS SRS. SE!'iADORES'. 

Aluizio Bezerra -Leopoldo Peres - Carlos 
De'Carii - Aureo Mello - Odacir Soares
Olavo Pires - Jarbas Passarinho - Moisés 
Abrão - Antonio Luiz Maya - João Castelo_ 
-Alexandre Costa - Edison Lobão - Cha· 
gas Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso 
Sancho - Cíd "Sabóia de Carvalho - Mauro 
Benevides -José AQriPíno...:.. Humberto Lu. 
cena - Raimundo Ura - Ney Maranhão __ ,:;-

- Mansueto de Lavor - Diva!do Suruagy -

Teotónio Vilela Filho ~Albano Franco-
Ffandsco_J_~.ollemberg - Lourival Baptista -
Jutãhy Magalhães - Ruy Bacelar- José Jg
nácioE.erreir.a -João Calmon - Jamil Had
dad - Nelson Carneiro -Itamar Franco :...._ 
Ronan Titr, - Fernando Henrique Cardoso 
- Mauro BOfges - iran Saraiva - Pompeu 
de Sousa - Maurício Cori'êa - Meira Filho 
- Roberto_ Campos - Louremberg Nunes 
Rocha ~--Márcio Lacerda - Mendes Canale 
~-Rachid Saldanha Derzi- Wil$.on Martins 
---'Leite Chaves - Affonso Camargo -JoSé 

Richa - Jorge Bornhausen ~ Dirceu Car· 
neiro - canoS Oi1afelir- Josê Paulo Bisol 
-José Fogaça. ---- -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
lista de presença acusa o· comparecimento 
de 55 s~.- Senad()res, Haverd~ número regi· 
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteÇão~ de Deus, iniciamoS nossos 
trabalhos. --

O Sr. 19 Secretário il"á prOCeder à leitura 
do Expediente. 
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É lido o_seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deUberação do Senado 
a escolha de nome indicado para função 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N• 105, DE 1989 
(N• 212/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do SeM 
nado Federal: 

De conformidaci~ _com ó artigo 52 (item 
M da Constituição, tenho a honra de S.!Jbmeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Sebastião do Re
go Barros Netto, Ministro de _Primeira Oasse, 
da Carreira de DiplOmata, para exercer a fun-_ 
ção de Embaixador do Brasil junto à União 
das Repúblicas Socialistas Sõviéticas,_ nos ter
mos dos Artigos 56 e 58. do Regulamento_ 
de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo 
Decreto n" 93325, de J9 de outubro de 1.986. 

2. Os méritos_do_Ern_baixador Sebastião do 
Rego Barros Netto, que me induziram a esco
lhê--lo para o desempenho dessa devadst_{un
ção, constam da anexa informaç:ão __ do Minis
tério das Relações Exteriores_. 

Brasília; 19 de maio de 1989. -José $ar_
ney. 

INFORMAÇÃO 

Cuniculum Vltae: 
Embaixador Sebastião do Rego Barros Net-

to. - - - --
Rlo de Janeiro!RJ, 27 de jane_iro de 1940. 
Filho de Gil do Rego Barros e Haydéa Parodi 

do Rego Barros. _ · 
Curso de Preparação à Cai"reira _de Diplo-

mata,IRBr. 
Curso de Direito, POORJ: 
Curso de Economia Cafeeira, IBC. 
Curso de_ Economia Intemacional, Univer-

sidade de Georgetown, Washiilgton. -
Terceiro Secretárfo~ 7 de novembro de 

1963. ~ . ~ -
Segundo Secretário, merecimento, -31 de 

dezembro de 1966: --
Primeiro Secretário, merecimento, 1 o de ja-

neiro de 1973. -
Conselheiro, merecimento, 17 de novem

bro doo 1976. 
f'IU:nistro de Segunda Oasse, merecimento, 

}9 de março de 1979. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 

21 de dezembro de 1983. 
Assessor do Secre.tár:io.-Geral-AQjunto para 

Assuntos da EuroPa Ocidental,_África e Orien-
te Próximo, 1965166; ~~~~ ~ ~ 

Subchefe da Divisão de Produtos de Base, 
1974n6. 

Coordenador de Assuntos EconômicQs e 
Comerciais, 1976/79. 

Coordenador de Acompanhamento de Pla
nos Nacionais. 1979/82. 

Coordenador de Assuntos Diplomáticos, 
1982/84. 

Chefe do Departamento de Cooperação 
Científica, Técnica e T eçnológica, 1984. 

Chefe do Departamento Econômico, 
1984/88. 

Subsecretário-Geral de Assuntos Econômi
cos e Comerciais, 1988/89. 

Bruxelas, CEE, TerceirO SecretáriO, 
1966/67. . ~ 

Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 
1967. 

Bruxelas, Segundo Secretário, 1967/69. 
üma, Segundo Secretário, 1970/71. 
Washington, OEA, Segundo Secretário, -

197Jn3. 
Washington, OEA, Primeiro Secretário, 

1973n4. 
WaShington, OEA, Encarregado de Negó--

dos, 1973. · 
Delegação do Brasil nas Negociações de 

Acordos de Bitributação com a lnglãterra, 
França, Bélgica, Noruega,_ Alemanha, Suíça,. 
Áustria e Itália, 1966 (membrO). 
_ Reunião de Eml;laix~_çl_o_res dQ Br~il na Eu
ropa Ocidental, Roma, 1966 (coorderiador). 

lii Sessão do Comitê. Consultivo sobre o 
Açucar, UNCT AD, Genebra, 1967 (participan
te). 
· ll Sessão da Conferência da UNCT AD, Nova 

Delhi, 1968 (delegado). 
Con(e_rência Negociadora do Açúcar da 

ONU, Genebra, 1968 (delegado.) 
XReunião Extraordinária da CECLA, Bogo

tá, 1971 (delegado). 
-vuReUOião Extraordinária Anaul do CIES, 

Ponamá, 1971 (delegado). 
Reunião Técnica da Comis_são Especial de 

.Consulta e Negociação do CIES, Washington, 
1972 (chefe). 

m Sessão da UNCT AD, Santiago, 1972 (de-
legado). ~ 

I R_euniã9 do Grupo "ad hoc" sobre Trans
portes Marítimos, Comissão EspeCial de Con
s.ulta e Negociações, CIESICECON, Wasbing
torl, 1972 (delegado). 

XNReuniã_o da CECLA, México, 1973 (dele
gado). 
- VII Reunião Anl!al do CIES, Bogotá, 1973 

(delegodo). -

m Período Ordinário de Sessões da OEA. 
Washington, 1973 (delegado)_, 

ComiSsãO Especial para Estruturação do 
- Sistema Interamericano, Washington e Uma, 
1973 (delegado). 

Reunião de Chanceleres Latíno-America
nos, Bogotá, 1973 (assesor). 

Fenião dos Chanceleres das Américas, Mé-
xico, 1974 (membro). _ 

Reunião de Técnicos da OLADE, Caracas, 
1974 (chefe). 

Missão Ministerial brasileira à Arábia Sau
dita, 1974 (memt>ro). 

MisSao Ministerial brasileira ao Coveite, 
1974 (membro). 

Reuniões Preparatórias da Conferência so
bre Cooperas:ão Econômica Internacional, P@
ris e Nova Iorque, 1975 (delegado). 

Reunião Ministerial da Conferência sobre a 
Cooperação Econômica Internacional, PariS, 
1975 (delegado). 

-MisSão Oficial do Ministro das Minas e Ener
gia aos EUA, 1976 (membro). 

U, m, N, V, VI, VII e VJO Sessões da Comissão 
de Energia da Ccinferêri.cia sobre Cooperação 
Económica lntemacioiia),"Parfs, 1976 (chefe). 

Missão Ofidal do Ministro da Fazenda ao 
Irã, 1976 (membro). 

Reunião de Altos Funcionários e Ministerial 
da Conferência sobre Cooperação Económica 
Internacional, Parfs, 1977 (delegado). 

Reunião Extraordinária da Subcomissão_ de 
Transportes da CEBAC, Buenos Aires, 1977 
(subchefe). 

Comitiva Presidencial à República Federal 
da Alemanha, 1978 (membro). 

Representante do Brasil na Entronização do 
. Papa João Paulo I, 1978. 

11 ComisSão da XXXIII Assembléia Geral da 
ONU, 1978 (representante). 

Delegação brasileira à Reunião da AIEA so
bre Reglme Internacional do Plutónio, Viena, 
1978 (chefe). 

ÃCompanhante Oficial do Chariceler da Re~ 
pública Federal da Alemanha, durante sua visi
ta ao Brasil, 1979. 

Delegação brasileira na Reunião da AIEA 
sobre Regime Internacional do Plutónio, Viena, 
maio/79 (chefe). 

Delegação brasileira na Reunião da AIEA 
sobre Regime Internacional do Plutónio, Viena, 
outubrof79 (chefe): 

Elabo_ração do do_cumento "Ação Coorde
nada do_ Governo", Seplan, 1980 (represen
tante do MRE). 

Reunião do "Grupo dos 77", NoVa Iorque, 
1980 (delegado). 

[\1 Reunião do Grup-o de Peritos para o Regi
me lnfemaclor'tal de Arrnazenarnentci de Plutô
nio, Viena, 1980 (chefe da delegação brasi
leira). 

11 Reunião Preparatória _da __ Conferência de 
Fontes Novas e Renovávels de Energià, Gene
bra, 1980 (chefe da delegação brasileira). 

II Conferência de Avaliação do Tratado de 
Não-Proliferação de Armas Nucleares, Gene

- bra, 1980 (chefe âa dele_gação brasileira). 
Acompanhante Oficial do Primeiro-Ministro 

do Canadá, em sua visita Oficial ao Brasil, 
1981. 

Reunião da Cepa! sobre-Fontes Novas e 
Renováveis de Energia, México~ 1981 (chefe 
da delegação brasileira). 

DI.Reuoião.Preparatória da Conferência das 
Nações Unidas sobre Fontes Novas e Reno
váveis de Energia,_ Nova Iorque, 1981 (chefe 
da delegação br;;tsileira). 

JV Reunião do Grupo de Peritos sobre Regi
me Internacional de Armazenamento de .Plutó
nio, Viena, 1981 (presidente, interino). 

Efeito Presidente do_Grupo de PeritOs sobre 
Armazenamento Internacional de Plutônio du
rante a V Reunião do Grupo, Viena, 1981. 
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IV SesSão do CoiTiitê" lntergovemamerital 
preparatório da Conferência dã.s Nações Uni
das sobre Fontes Novas e Renováveis de Ener
gia, Nova Iorque, 1981 -(chefe_ da delegação 
brasileira). -

Conferência das Nações Uni_das sobre Fon
tes Novas e Renováveis de Energia, Nairobi, 
1981 (subchefe da del~gação brasileira). 

V Reunião do Grupo-Internacional de Plutó
nio, Viena, 1981 (presidente). 

VI Reunião do Grupo de Peritos sobre Reg!
me Internacional de Armazenamento de Plutô
nio, Viena, 1982 (presidente). 

Banca Examinadora do Cutso de Altos Es.
tudos (CAE), !982 (membro). 

VIl Reunião do Grupo de Peritos sobre Regi
me Internacional de At:ma!!:enarnento de Pl\.ltÔ
nio, Viena, 1982 (presidente}. 

VIII Reunião do Grupo de Peritos sobre Regi
me Internacional de Armazenamento de Plutô
nlo, Viena, 1983 (presidente). 

Representante do_ Ministério das Relações 
ExteriOres junto ao Gabinete Civü e à Sj;plan 
para a elaboração da Mensagem Presidencial 
a ser remetida ao Congressd Nacional, mar~ 
de !983. 

XXXVII] Assembléi~_Geral !;iã_O_NU, Nova Ior
que, 1984 (delegado). 

Reunião da Junta de G_ovemadores da AIEA, 
Viena, 1984_(delegado). 

Nomeado Membro do Conselho de Ciência 
e Tecnologia do COhseJ.ho Nacional do Desen
voMmento Gentífico e Tecnológico (CNPq), 1984. . ... - ..... 

Nomeado Representante do Ministério das 
Relações Exteriores junto à C01TITSSão Oe Ii"lfor
mática, 1984. 

VI Sess_ã_o do Comitê iilteiSOverrlamental 
sobre Ciência e TeCnologia para o Desenvol
vimento, Nova Iorque, 1984 t chefe da delega
ção brasileira). 

XXl Sessão do Conselho de Administração 
do PNUB, Genebra, -1984 (Chefe da delegação 
brasileira). 

Reunião de Negociação do DI Programa de 
Cooperação TécniCa Brasil-Canadá, 1984 
(chefe da delegação brasileira). 

Negociações sob(e exportação de aço para 
os EUA, 1984 (chefe da delegação brasileira}. 

I Reunião da Comissão Mista Brasii-RPC de 
Cooperação Científica e T ecnológlca, Pequirh, 
1984 (chefe da delegação brasileira). 

Delegação nas Negociações sobre aço, Wa
shington, 1984 (chefe).---

Missão Oficial sobre Dívida Externa, Con
senso de Cartagena, Diálogo Político, São Do
mingos_, 1985 (integrante). 

11 Reunião de Funcionários respoil.sáveis -de 
Comércio Exterior da América Latina, Rio de 
Janeiro, 1985 (_chefe da delegação brasileira). 

Reunião de Membros do_ Grupo de Carta
gena com as Comunidades_ Européias, Bruxe-
las 1985 (integrante).- _ 

Reuniões dos Comitês Interino e de Desen
volvimento do FMI e do BIRD, Washington, 
1985 (integrante). 

Grupo de Cartãgen:a--ae-Avaliação das Reu
niões dos Comitês, Washington, -1985 (irite
grante). 

Coffiitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores na visita de trabalho à Ar-
gentina, -1985 (irifeQ:rante). , 

Simpósio Internaciorial sobre Açúcar e .AI- . 
cool,-23 a 25-6-85 (participante). 

ReuniOes de Técnicos Governamentais de 
Alto Nível (CEGAN) e do Comitê Plenário da 
CEPA.L da ONU, Buenos Aires, 1985 (parti
cipante). 

XX Reunião Ordinária Anual do CIES, Wa
shington, 1985 (chefe da delegação brasilei
ra). 

I1l Sessão. de_Altos Funcionários dO GATT, 
Genebra, 19-85 (integrante). 

Reunião sobre Informática Brasil-EUA, 0!
racas, 1986 (chefe da delegação brasileira). 

11 Encontro [nformal de Alto Nível entre Re
presentantes dos Quatro Grandes Exportado
res de Açúcar, Londres. 1986 (integrante). 

Delegação brasileira à Reunião de Instala
ção do Grupo de Trabalho sobre a Declaração 
Conjunta sobre Política Nuclear, Buenqs Aires, 
I 986_ (integrante)_: 
- Delegação brasileira à _Reunião do Comitê 

Preparatório às NCMs (GATT), Genebra, 1986 
(membro). 

---Delegação brasileira às Reuniões do Comitê 
Executivo do Conselho Internacional do Açú
car e à Reunião dos Quatro Grandes Exporta
dores, Londres, 1986 (inteQrante). 

Delegação brasileira à Reunião com os EUA 
em ParJs ~obre In(ormática e Sessão de Julho 
do Comitê Preparatório das NCMs em Gene
bra, Paris e Genebra, 1986 (subchefe da dele
gação brasileira). 

Comitiva dO Presideri.te- _JOsé Samey aos 
EUA, 1986 (membro). 

Delegação brasileira à Reunião Ministerial 
das Partes Coritratantes do GAIT, Punta del 
Este, 1986 (membro). 

Visita de trabalho para. contatos com a 
Çhancelaria Argentina, Buenos Aires, 1986 
(participante). 

Delegaçáo à Reunião com Autoridades Ca
feeiras, Mamiguá, 1987 (chefe). Delegação 
brasileira à IV Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre Política Nuclear Brasil-Argentina, Rio de 
Janeir.o, 1987 (chefe). 

Representante do Ministério das_ Relações 
Exterloies nas converSações com autoridades 
argentinas, Buenos Aires, 1987. -

Delegação brasileira nas conversaçõ_es so
bre Informática com os EUA, México, 1987 
(ir1teQrante). 

Corriitiva Presidencial à Argentina, 1987 (tn-::
tegrante). 

•• o Delegação brasileira à V Reunião do Grupo 
de Trabalho sobre Política Nuclear BrasilMAr
gentina, Bariloche, 1987 (chefe). 

Reunião do Grup-o Consultivo dos 18 do 
GATT, Genebra, 1987 (repreSentante). 

Reunião Especial do GruPo Negociador de 
Agricultura, Rodada UruguaL Genebra, 1987 

_(representante). 
XL VIII Reunião do Conselho da O! C, Lon

dres, 1987 (representante). 
Representante do Grupo de Carnes e do 

Gruj:iô -de AgriCUltura" da Rodâd<i Uiugua-i -
GATT, Genebra, 1987. · -

Comitlva_Presideri.cial à RPC, 1988 (mem
bro). 

I Reunião dO Grupo de Trabalho Perma
nente para Acompanhamento do Intercâmbio 
BilateraL Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1988 
(representante). 

-Reuniões de Montreux e dos ·comitês do 
GA IT sobre Bens e Setviços, Genebra, 1988 
(representante). 

Delegação brasileira à XVI Reunião .do-!:on_~ 
se lho Latino-Americano do SELA e no DiálogO 
de Chanceleres, Caracas, 1988 (chefe). 

Delegação brasileira à III Reunião da Comis
são Mista de Oência e T ecrtologia Brasil-RPC, 
Pequim, 1988 (chefe). . 

DelegaçãÕ-brasileira à V Reunião da Comis
são Mista Brasil-RPC, Pequim, 1988 (chefe). 

Conferêhtfa no-"Executive Board" do World 
Bank, em Baltimore, EUA, 1988. 

Conferência -no- ''WoodrOw WilSon Center .. , 
da Smithsonlan Institution, Washington, 1988. 

Reunião a Nível Ministerial do Comitê_ de 
Negocíações Comerdais da Rodada (,[ruguai, 
Montreal, 1988 _(representante). 

Ordem do Rio-Branco_,_ Grã-O'ui, Brasil. 
Orderri- dO Mérito Ae.roo.ávtiçoL Comenda

dor, ffr'asil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Bra-

sil: -- - -- - ----- ---

Ordem do Mérito Naval, Comendador, Bra-
sil. 

Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordeai F rancis_co de Mjr.af1da, Venezuela, 
O Embaixador Sebastião do Rego Barros 

-_Netto .se encontra nesta;_ data no exercício de_ 
suas furições de Subsecretário-Geral de As
suntos Econõmicos e Comerdaís dõ Minis
tério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, de de_ 1989. - S~rgio 
Barbosa Serra~ Chefe do Departamento do 
Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
Expediente lido vai à publicaÇão. (Pausa) 

A Presidência recebeu a Mensagem n" 106, 
de 1989 (n" 2l4/89, na origem), de 23 do 
-corrente, pela qual o Sérihor PreSidente da 
República, nos termos do art. 52, inciso IX, 
·da Constituição, Solicita aütoriuição para que 
a Governo do Estado da Bah!a possa emitir, 
em caráter excepcional, letras financeiras des
tinadas a_ substituir Obrigações do Tesouro 
do Estado que serão extintas na forma da· Lei 
n? 7 .730, de 31 de janeiro de 1989: · 

Nos termos da Resolução n~ 18, de 1989, 
o expediente será despachado à Coinissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivã) -A 
preserlté sessão, convOcada em atendlinento 
à deliberação do Plenário, quando da aprova
ção do Requerimento n? 7, de 1989, de a:utorla 
do Sena;dor Juta~y !"1é!_galhães, destina-se a 
õúvir S. Ex" o sr: MiniStro de EstadO das Minas 
e Energia, Dr. Vicente Fialho; sobre a situação 
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do setor energético do País, notadamente o 
setor elétrico. 

A Presidênda designa Comissão Cõnstitulda 
dos Srs. SenadQre,s_Jutahy_ Magalhães, Pom
peu de Sousa, Afonso Sancho e Divaldo Su
ruagy para introduzir S. EX' no Plenário, (Pau
sa,) 

(Acompanhado da Cõmfssão designa
da pelo Sr. Presidente, Senador Iram Sa
raiva, tem ingresso no_rednto a Sr.l1inis- __ 
tro, que ocupe a cadeira a S. & reser
vada.) 

(0 Sr. Iram Saiaiva, 1 P Vice-Presldente, 
deixa a cadeira da Presidência que é ocu
pada pelo Senador Nelson Carneiro, Pre
sidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Acha-se em plenário S. Ex" o "Sr. Ministro 
de Estado das Minas e Energia Dr. Vicente 
Fialho. 

Nos termos regimentais, o Sr. Ministro dis
porá de meia hor_a para a sua exposição. Para 
as interpelações a S. EX" serão chamados os 
Srs. Senadores inscritos.que disporão de cinco 
minutos cada, um sendo assegurado ao Sr. 
Ministro igual tempo para as respostas. Para 
contraditar o Sr._ Ministro, os Srs. Senadores 
poderão usar de dois minutos, concedendo 
ao Sr. Mintstro igual tempo para a tréplica. 

Convido o Sr. Ministro de Estado-das Min_as 
e Energia, Dr. Vicente Fialho, a. ocupar a tribu
na. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho) -
Exm9 Sr. Presidente do Senado, Senador Nel
son Carneiro, Srs. Senadores da Mesa Dire
tora, Srs. SenadoreS, .é com grande satisfação 
que aqui estamos, atendendo a uma convo
cação do Senador Jutahy Magalhães, para ex
pormos sobre a situação do setor energético 
do País, notadamente o setor elétrico. 

O Exm9 Senador Jut,ahy Magalhães, em seu 
discurso de 5 de abril do cqrren_te ano,~_a.Por
dou um tema que vem meJ:ecendo de nOssa 
parte a maior ate~ã.o, qual seja a necessidade 
de um Planejamento_Ene_rgético Global, 

A partir de 1970, o País vem programando 
o setor energético com ênfase _na oferta, parti
cularmente destacando o petróleo e a eletrici
dade. Por ocasião do segundo choque de pe
tróleo, em I 979, foi estabelecido o .Modelo 
Erferg"êfico Brasil~{ro, para o período de_B0/85, 
o qual tinha como orientação básica a redução 
da vulnerabilidade ao suprimento externo, 
através do aumento da produção local de pe
tróleo e conservação e substituição de deriva
dos de petróleo por combustíveis alternativos 
locais. 

A lenha e o carvã_O: _mineral foram estimu
lados como substituto do óleo _combustível 
e o á1cool como substltv.to à gasoliria. Os re
sultados_ foram-satisfatório~, pois o consumo 
global do petróleo caiu, porém, dificuldades_ 
surgiram como resultado des&a orientação. O 
efeito marcante na área de energia elétrica 
merece destaque, pois o País cresceu no con
sumo dessa forma de energia, gerando distor
ções no conteúdo Energético da produção. 

O Exm9 Senador Jutahy Magalhães, em se~ 
discurso de 5 de abril do corrente a_no, abor
dou um tema que verri merecendo de nossa 
parte a maior atenção, qual seja a necessidade 
de um_Plat)ejaJ!lento Energético <;il9bal. 

A partir de 1970, o País vem programando 
o setor energético com ênfase na oferta, parti
cularmente destacando o petróleo e a eletricl
dade. Por ocasião do segundo choque de pe
tróleo, em 1979, foi estabelecido o Modelo 
EnergéticO BrasDeiro, para o período d_e_S0/85, 
o qual tinha como orient&ção_básica a redução 
da vulnerabilidade ao suprimento externo, 
através do aumento da produção local de pe
tró(eo e cOriServaçãó e substituição de deriva
dos de petróleo por combustíveis alternativos 
locais. 

A lenha e o carvão mineral foram estimu
lados como substituto do óleo combustível 
e o álcOOl como substituto à gasolina. Os re
~ultados foram satisfatórioS, pois o consumo 
global do petróleo caiu, porém, dificuldades 
surgiram como resultado dessa _orientação. O 
efeito marcante na área de energia elétrica 
merece destaque, pois o País cresceu no con
sUmo dessa fomia de energia, gerando distor
ções no conteúdo Energético da produção. 
Hoje o País consome quase o dobro de_enrgia 
elétrica para o mesmo valor de produção, cor
respondendo a 36_% da matriz energética. 

Atualmente e5tamos, através da Comissão 
Nacional de Energia, reavaliando o modelo 
energético viQ"ente com o objetivo de fixar uma 
matriz enei'gétfca para o ·qüiriqüênio 90/95. 

Além disso, por determinação do Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, Dr. 
José Sarne)', eStá" sendo implantado um Siste
ma permanente de planejamento integrado 
de curto, médio e longo prazo que permita 
a otimazação no uso dos energéticos dentro 
de um modelo de desenvolvimento que leve 
em conta as características regionais e esta
duais. 

Em face dá -es-cassez de reci.if.SÕs :no PaíS, 
USa-se, agofa Cori1o metodologia de trabalho, 
urTtà criteriqSa avaliação das derpandas d~ _ 
energéticos e o atendimento dessas demari
das mediante um planejamento de oferta, con
siderando um intenso esforço de conservação 
de energia e a adoção de uma política de 
preços e tarifas que gere os recursos neces
sários aos investimentos e progr~~s. 

Para se obter maior confiabilidade-nas pro
jeções de demanda de longo prazo, a Comis· 
são Nacional de Energia tem convidado espe
cialistas nos diversos setores de atividade eco
nómica do País para contribuírem com suas 
experiências na avaliação de cenários futuros 
de desenvolvimento social e económico·. 

A. Comissão Nacional de Energia deverá 
reunlr, ainda neste semestre, uma equipe de 
brasileiros de notório saber para identificar 
tendências sociais e económicas para as pró
ximas três décadas, período 90/2020. A con
sistência desses cenários será testada com 
modelos macroeconômicos, para projetar a 

. demanda energética por setor económico e 
a integração entre fontes energéticas, levando 
em conta as características regionais. Toda 

a metodologia já exiSte e pOderá sef-aplicada 
_de forma sistemática erri __ ciclos de planeja
mento. Com viStaS ao horizonte de 1995" já 
foi projetada a demanda energética usando-se 
os-níVeis de crescimento do PIB, _politica da 
divida extemã, crescimento dos setOres indus· 
biais de acordo com o modelo de crescimento 
económico baseado no desenvolvimento in· 
dusbial. O resultado desse trabalho, que cons
titui Uma pi-opOsta âe mãtrii energética·-para 
o período90/95, será opOitUriaiTiente- Subme
tido a exame e provação do Congresso Nacio
nal. Tornando como base as ihformações 
apresentadas anteriormente, para atender ao 
Requerimento 07 de 1989~ do Ilustre Senador 
Jutahy Magalhães, passamos a nos referir ao 
setor elétrico, alvo do referido requerimento, 
com a profundidade necessária no sentido de, 
ao final, termos respondido, na medida do 
possível, às queStões apresen~das. 

TRANSPAJ<tNCtA O E I 

(Gemis) 

O setor elétrico brasileiro desenvólveu diver
sos estud_os de Jo~go/médio_ prazos desde 
meados da década de 60, "inlcialffiente enfo
cando uma determiflada região geográfica do 
Pals, corno nos estudos dos comitês regionais 
- Canambra nas regiões- Sudeste/Centro
Oeste e Sul, Enenorde rio Nordeste e Enceraffi 
na Amazônia-, para posteriormente envolver 
diversas regiões, como -o Plano 90, elaborado 
em 1974, analisando o sistema interligado Su-
deste/Centro-oeste/Sul. · 

A partir do final da década de 70, deu-_se 
início a_os estudos envolvendo todas as regiões 
do País, inclusive os sistemas isolados, consO
lidando-se os chamados planos nacionais. As
sim; no fmal de 1979, foi concluldo o Plano 
95 e, posteriormente, em 1982, foi editado 
o Plano 2000. 

O processo de planejamento da expansão 
do setor elétrico é conduzido em três __ .etapas: 

.........: Longo Prazo - Horizonte de 30 anos; 
-Médio Prazo- Horizonte de 15 anos pa

ra geração·e 1 O anos para transmissão e distri
buição~ 

-Curto Prazo<- Horizonte de 1 O anos para 
gera:ção e 5 anos para transmissão_ e_ distri

-buição. 

_O estuçl9 de. loqgo prazo permite estabe
lecer as principais linhas de desenvolvimento 
do sistema e fixar as metas p~ra o programa 
de expanção de médio prazo. COmo prinCiPais 
produtos, são obtidos a composição do par
que_ geradOr, a sequência das usinas a topo
logia e tecnologia dos grandes troncos de 
transmissão, os investimentos neceSsários e, 
finalmente os aspectos ainbientais dos em
preendimentos, além de estudos institucionais 
e de engenharia, pesquisa" tecnéllogtá e da ca
padtaç:ão da indústria. A revisão destes estu
dos, - que normalmente ocorre intervalos 
de 5 em 5 anos - pressupõe a elaboração 
de um plano e só se faz necessária quando 
de mudanças significativas nos condicionan
tes "estratéQtcos e nas variáveis macroeConô
micas que afetam as diretrizes de longo prazo 
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do setor elétrico. Sua periodlddade nonnal 
situa-se em tomo de cinco anos. 

O estudo de médiQ prazo estabelece o pro
grama de expansão, condicionado pelos resul
tados da análise de longo prazo, que atenda 
aos requisitos previstos de mercado, compati
bilizando-o com as condições vigentes no se
ter elétrico, bem como sua evolução. Como 
principais resultados, dos estudos de méd(o 
prazo são obtidas as alternativas de programas 
de obras de geração e transmissão, sendo efe
tuada uma comparação econômlca ~ntre al
ternativas tecnicamente viáveis visando a ob
tenção do Programa Decenal de Expansão 
da Geração e da TranSmissão para a elabo
ração dos estudos de curto prazo. Os estudos 
de médio prazo são revistos normalmente em 
intervalos anuais, em função da própria evolu
ção das informáções em que se baseiam, co
mo previsões de mercado, evolução dos orça
mentos das usinas e outros parâmetros ener
géticos e econômicos. 

Finalmente, o estudo_ de curto prazo, no ho
rizonte de 10/5 anos apresenta um ajuste de 
decisões referentes ao programa de expansão 
do parque gerador, e permite deflflir um pro
grama detalhado de expansão e reforços da 
transmissão bem como a fixação das metas 
e uma avaliação dos investimentos nas redes 
de distribuiÇão. Os estudos de cUJ'tO prazo, 
sujeitos a variáveis conjunturais, são em geral, 
revistos várias vezes ao longo do ano, como 
é o caso do corrente. ano de 1989, os quais 
teremos oportunidade de mostrar, em que te
mos tido necessidade_ de revisar a programa
ção de curto prazo, em função das condições 
econômicas do País. 

Os estudos de curto prazo voltados para 
as análises fmanceiras do setor elétrico, em 
geral, limitam-se aos primeiros cinco anos. 

O Plano Nacional de Energia Elétrica 
1987/2010, que se ConStitui em orgulho para 
os companheiros do seta r elétrico e para todos 
nós, brasileiros simpliflcadamente denomina
do Plano 201 O. é o atual instrumento de plane
jamento a longo prazo do setor elêtrico brasi
leiro e portanto enquadra-se, dentro do pro
cesso de planejamento, na etapa de "estudo 
de longo prazo". O plano inclui tarnbém o 
"estudo de médio prazo".- O planejamento a 
curto prazo, cujos resultados são apresenta
dos no PR$- Plano de Recuperação do Setor 
Elétrlco, constitui-se no detalhamento do Pla
no 201 O, indicando soluções de curto prazo. 

O Plano 201 O, que ê O -nosso ínStrumeilto 
básico de planejamento atual do setor elétrico 
brasileiro, foi eleborado no biênio 1986/87 
dentro de um contexto que pode ser caracte
rizado pelos principais aspectos a seguir apre
sentados: 

P'lanejamento mais participativo através do 
GCPS- Grupo Coordenador de Planejamen
to do sistema Elétrico, no qual participam qua
se todas as concessionárias de energia elétri
ca. Esse GCPS, que colaborou fortemente na 
elaboração do Plano 2010, é constituído pelo 
Diretor do Planejamento da Eletrobrás; de to
das as coligadas da Eletrobrás é de todas as 
concessionárias de energia, de forma que o 

Plano 2010 resultou do consenso e de traba
lho de todas as instituições que integram o 
setor elétrico brasileiro. 

Forte interrelacionamento com outros seto
res econômicos e energéticos, Intimamente 
interligados ao setor elétrico. 

No desenvolvimento do Plano 201 o; houve 
vários semin.ários, com a participação de to
dos os segmentos da economia do País, nota
damente os setores industriais, não só o setor 
industria] Como um todo, mas o setor indus
tria] que tem uma pertinência maior com o 
campo do setor elétrico. 

Grande integração, planejamento versus in
vestimento, dentro de um quadro de restrições 
fiMnCelr"ãs; -

Necessidade de equacionamento dos im
pactos ambientais e sócio~ecOnômicos dos di
versos empreendimentos do setor elétrico. 

No Plano 201 O, foi dada 9rai1de ênfase aos 
cuidados ambientais. 

- Da elabÓração do Plano 201 O, participaram, 
sob ·a coordenação da Eletrobrás, todos os 
órgãos ministeriais da área energética e a: qua
se tota1idade das empresas concessionárias 
de energia elétrica e inúmeras entidades públi
cas e priVadas, nacionais e internacionais. 
- Procurando, ainda, atender aos objetivos de 

elaborar um plano de forma aberta à partici
pação mais ampla de várias entidades envol
vidas com a problemática do setor elétrico, 
foram jxomOvfdos inúmeros seminários te
ffiáticõs-àborâarido --tópicos iinportantes nas 
áreas econômicas, energéticas de mercado, 
de melo ambiente, de geração, de transmis
são, de engenharia, de projeto, de construção, 
de gerencíamento, etc, 

Os resu_ltados foram. amPlamente divulga
dos e debatidos entre as entidades envolvidas 
na elaboração do plano. Desta [arma, foi pas
sivei incorporar inúmeras críticas e sugestões 
à versão definitiva do Plano 2010, que é a 
bússola do setor elétrico brasileiro. 

O Plano 2.01 O foi aprovado através do de
creto da Presidénci'!_ da_ Repúbllca, de no 
96.6.52, de 6 de setembro de-1988. 

O Plano 201 O, criteriosamente, fez um !e- -
vantamento da demanda da energia elétrica 
no País até o ano 2.01 O, ano a ano, em função 
de todas as atividades econômicas do País. 
Representa também uma proposta de atendi
mento dessa demanda ao longo dos próximos 
21 anos. E, naturalmente, com um nível maior 
de detalhes Para os próximos 1 O anos. 

Passaremos, agora, a procurar especifica: 
mente atender às questões suscitadas no re
querimento feito pelo ilustre Senador J utahy 
Magalhães. 

-Dentre as indagações do Senador Jutahy 
Magalhães, vamos destacando: 

"QU:al a situação real e perspectivas pa
ra o fornecimento de energia elétrica nos 
ptóXknos 1 O anos no Brasil?" 

Gostaríamos de exibir transparências para 
melhor visualizarmos as indicações que va
mos apresentar. 

TRANSPARÊNCIA 2 

Infelizmente, a transparência -não está nítida, 
mas esclarecemos os dados nela constantes. 

Energia em relação ao PIB. Taxa de cresci
mento anual. 

Para o período 67 n3, o crescimento de 
energia elétrica no País foi de 11.7%~ contra 
o crecimento do PIB, -de 11.2. Parã o -período 
73n9, o crescimento de energia elétrica foi 
11.8% e o crescimeto do PIB, 6. 7%. 

Um dado importante, interessante: Para o 
período 1979/1983, enquanto o crescimento 
do PJB se situou em 0.9%, menos de 1%, 
para esse período, o crescimento de energia 
continuou, 6.6%, ainda um- alto crescimento 
do consumo de energia. 

Para o período 83/87, o consumo de energia 
elétrica cresceu 7.6% enquanto o crescimento 
do PIB, 6.2%. Para o período 67/87, em média, 
o crescimento de energia foi de 9.~%, enquan
to o crescimento do PIB, de 6.8%. De forma 
que o crescimento dos índi_ces de consumo 
de energia sempre se mantiveram acim_;:t do 
crescimento do Produto Interno Bruto do País. 

Este crescimento do consumo de energia 
elétrica - verdadeiramente acelerado - é 
perfeitamente-compreenSível se atentarmos 
para o fato de que o Brasil é uma Nação em 
pleno estágio de superação de uma fase de 
subdesenvolvimento, marcada pela depen
dência externa e uma produção insuficiente 
para o mercado interno, para uma fase de 
formação de um parque industrial consolida
do e estruturado para fazer frente às necesst
dades internas e competir a nível internacional. 
Na primeira fase desta trajetóriéi, o_ Pais estrutu
rou um setor voltado para a produçãõ de bens 
de consumo para, em seguida, completar o 
processo de industrialização, implantando um 
modema e competitivo setor de bens de pro
dução e insumos básicos. Esta segunda fase, 
que é mais recente, marcadamente intensiva 
em energia, notamente nos segmentos deno
minados eletrO-intensivos, como alumíniO~ fer
ro-ligas, so<fa-doro e outros, é que JuStifica
os altos índices de consumo de energia e\étri
ca frente a taxas menores de crescimento-elo 
produto, verificado, por exemplo, no período 
de 1979 a !987. 

Outros fatores contribuírãm para a elevação 
do consumo de energia elétrica, como por 
exemplo o forte processo de urbanização alia
do ao .acesso, cada vez mais crescente, aos 
equipamentos eletro-domésticos, reSultando 
um-crescimento acelerado do consumo resi
dencial de energia elétrica. 

Além disso, o processo de modernização 
e urbanização da economia provocou verda
deira proliferação de grandes centros comer
ciais (Shopings)que se instalaram na m_aioria 
das capitais e grandes cid~des brasileiras, 
pressionando para cima as taxas de cresci
mento do setor efétriCo ConiéCial. -

A projeção do crescimento do consumo de
energia elétrica no Brasil para os próximos 
dez anos aponta para taxas de 6.1% ao ano, 
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TRANSPARfONCIA 3 

Aqui está outra _b:ªnsparência, com uma re
lação de informaçOes importantes, que é urna 
evolução da taxa dE:: demanQ.a de energia de 
1989 a 1999. Em ffiédia, o crescimento de 
consumo de energia anual, ao longo desses 
próximos dez anos, se situa em tomo de 6%. 

Hâ um crescimento mais ac!!ntuado na Re
gião Norte; é natural, porque essa região tem 
um consumo pequeno atualmente e está se_ 
desenvolvendo mais; também estão sendo im
plantadas naquela Região, importantes indús
trias de produção de alumínio._Na Região Nor
deste, também, o crescimento é um pouco 
maior, porque na_ próxima década., se apoiará 
numa base também menor; e, na Região Su
deste, que é _a região onde, hoje, temos o maior 
consumo de energia espera-se, para os próxi
mos dez anos, uma média de consumo me
nor, porque tal crescimento se dará sob uma 
base de consumo bastante ampla. 

O CentrO-Oeste tarnbêri1 feni umabase de 
consumo acima da_ média~ __ ç:lo Suaeste tem 
um crescimento abaixo da média e o Sul, um 
crescimento acima da média. 

TRANSPARfONCIA 4 

Estes são dados importantes: expansão -da 
geração por região, no período 89/1990. 

Para os próximos dez anos, no Plano 2.01 O, 
estimamos mais de- que duplicar a geração 
atualmente existente no Brasil. Temos· hoje, 
no Efiã"sil, uma potência instalada de cerca 
de 50 mil megawatts. E, para os próximos 
dez anos, estima-se a implantação de 53 mil 
megawatts. Essa eJ<P<?lnsão da geração se dá 
em cerca ·de 18.00.0 me9awatts, na Região 
Sul do País; 16.00_0 mil megawatts, na Região 
Centro-Oeste; 9.000 megawatts, na Região 
Nordeste e cerca de 9.00Q na R.egião _ _Norte 
do País. 

TRANSPARfONCIA4A 12 

Lamentavelmente, não estamos conse9uin-
do projetar. _ .. _____ _ 

Esta transparéilCiâ mosrracn::onjunto das 
unidades geradoras que estão programadas 
para o período 1989/1990 a 1998 o qu_e res- -
ponde à indagação do Senador Jutahy 1'-\aga
lhâes em relação ao planejamento da cober
tura_ da demanda ao longo desse período. 

Eu poderia citar aqui, de forma regional, 
algumas usinas, e, deixamos com os Srs. Se
nadores uma cópia deste documento para in
formações mais detalhadas. Maª, falaríamos 
da Região Nordeste, para o período dos próxi
mos 1 O anos: fundamentalmente, temos a 
conclusão de Xingó, que deverá entraf em 
operação em 1994; a conclusão de Pedra do 
CâValó;-·na Bahia, que é uma usina de geração 
de ponta, com 600 megãwãtts, sendo 300 me
gawatts no primeiro momento e 300 num se
gundo estágio; a conclusão de ltaparica, tam~ 
bém na região Nordeste, que é uma usina 
de 2.500 megawatts. Para a Região Norte do 
País_, _s_e_ prevê, principalmente nós próximos 
10 anos, como priOridade maior, a segunda 
etapa da Usina de Tucurui; prevê-se, ainda, 
Cachoeira Porteira; à margem esquerda do 

Rio_Amazonas; prevê-se, para este ano, a con
clusão de Balbina, _que já entrou em operação 
com as primeiras turbinas; Samuel, em Ron
dônia, que deverá entrar em operação até ju
lho, e o início da construção de Belo Monte, 
que ê a antiga Kararaô. 

Para a Região Sudeste, temos algumas prio
ridades de curto prazo: terminar Angra li; avan
çar cotn Manso, aqui na Região Centro-OeSte; 
construir um conjunto de hidroelétricas na Ba
cia do Paraíba; implantar a linha de transmis
são- de alta voltagem de ltaipu até o sisterriã. 
de Fumas. Para a área d'a Eletrosul, citaríamos 
como prioridades a curto prazo: conc_luir Jorge 
Lacerda IV, que é a usina termoelétrica de 
315 megawatts, em Tubarão, San~_ Catarina; 
concluir Jacuí, no Rio Grande do Sul também 

-de 315 megawatts, na região do Estado do 
Rio Grande do Sul; iniciar a Usina de !tá, de 
1.200 megawatts. 

Essas in(ormações estão detalhadas no do~ 
comento que deixamos aqui com os Srs. Se
m)dor~ Lamentavelme.nte, não pudemos uti
lizar as transparêncías. 

O fato, Srs. Senadores e, particularmente, 
Senador Jutahy Magalhães, é que, no Plano 
2010_ para o período 89/99, estão previstas 
as gerações compatíveis com a demanda pro
jetada para esse período. 

A Seguti.da _indagaÇãO do Senador Jutahy 
J\'\agalhães: quaf o volurrie de investi.mentos 
ja assegurados, para os anos 89/90, no desen
volvimento do setor elét:rico2 

--Para o corrente· exercício, o -setor elétricO 
neceSsita de 6 bilhões e 500 milhões de dóla
res teildo já assegurados, para o setor, 4 bi
lhões e 400 milhões de dólares. Estamos com 
uma Jistagerri de medidas que assegurarão 
os-recur-sos adiciónats para complementar as 
rieceSsfdades de investimentos para o corren
te eXei'Cício:-E para o exercício de 1990 serão 
necessários 8 bilhões de dólares. 

AS- médidas que necessitam ser implemen
tadas com o objetivo de assegurarmos os re
cursos adicionai ::i .ao setqr elé:tr_ico, no corrente 
ano, são as seguintes: aumentQs reais para 
as tarifas de- fOrnecimento e supriffiento, além 
da recomposição da inflação verificada em 
.:;;ª® período, no percentual de 15% para o 
corrente exercício; aumento real d"- tarifa fiscal 
_ ero7%, para o corrente exercido: esse aumen
to real de 7% da tarifa ft.Scal já foi dado pelo 
Governo agora ni:f mês- de maio; recompo
si0Ç)parcial do valor da dotação orçamentária 
da União para o reembolso das usinas nucl~ª

- res e Nuclen, nos niveis aprovados pelo Con
gresso Nacional; recomposição de 207 mi-
lhões de dólares. Essa_ recomposição já foi 
feita, já estamos contando, em termos de O r· 
ç:amento da União, com recursos de 545 mi~ 
lhões de cruzados novos, apoio do Orçah1en10 
da União para o Sistema Eletrobrás, _liberaçao 
de _recur~s do Banco Mundial no vçllor de 
:.:SOO milhões de dólares. Lamentavelmente,:~;s
ses recUrsOs não entrâtão: O Banco Mundial 
n_O_S informou que não será possível o fecha
mento do financiamento do curto prazo. O 
Bal)CO Mundial contiriLia com o propósito de 
fin~ÓC::iiu um-bilhão de dólares -para o setcir 
elétrico, -mas esses re<:Ursos s6 entrarão no 

horizonte, de três a quatro anos, porque selilo 
para projetes específicOs e, porta'nto, ·com Um 
desembolso de médio prazO: De forma que 
estamos reestudando uma nova fonte de re
ceita, para cobrir esses recursos que estavam 
previStos comO entràda de recursos, a curto 
prazo, do Banco Mundial; alocação de recur
sos do Fundo Nacional de Desénvolvimento, 
no Vãlor de 300 milhões de dólares. Estamos 
substituindo esses 300 milhões de dólares do 
FND pelo lançamento de debêntures do Grú
ás, no valor de 400. milhões- de d_ólar"!~S: Essas 
debêntures, que são lançadas pelo Grupo Ele
trobrás, deverão ser adquiridas príndpalmente 
pelos fundos de pensão_das diversas institui
ções do País; refinànciamento d~ 90% do prin
cipal doS empréstiri1os contratados na moda
lidade da resolução n~ 63, o que resultara nu
ma economia de 83 milhões de dólares; ro];;t
gem adicional do serviço da divida externa 
em 100%, o que resultará numa economia, 
de curto prazo, de 1 bllhã() de dólares; refinan
ciamento do débito vencido do Grupo Eletro
brás para com a Petrobrás, em 212 milhões 
de dólares; e alienação de ativos financeiros 
do Grupo Eletrobrá;;, no valor de 100 milhões 
de dólares. Essa ãilenação de ativos corres:
ponde à venda de ações em postos da Eletro
bras, da Cemig, da Cesp~ da CPFL e da Ught. 

.Para o exercício de 1990, a- previsão -dos 
inVestimentos Para o setor se situa-erii a· bf.. 
lhões e 6 milhões de dólares. E para que esses 
recursos sejam cobertos no ano de 1990, se

. râo necessária·s·as Seguintes rriedidas: que se
jam asseguradas tarifas- realistas, rest<!,bele
cendo a capacidade de alto financiamento do 
se to r elétrico; rolagem de 100% do serviço 
da dívida da moeda estrangeira do Grupo Ele
trobrás; ressarciamento dOS cu.stós execedén~ 
tes das usinas nucleares, que representa recur
sos do Orçamento da UniãO para O -sistema 
Eletrobrás; capitalização complementar atra
vés de conversão de dívid-ªs .. ou aperte através 
de lançamento de debêntures; e regularização 
do fluxo das transferências, inti'a-setorial, por 
troca de interc:ãmbio de energia e.equalização 
de tarifas_ entre as próprias empresas do setor. 

São, portanto, Sr. Senador, essãS as medi
das previstas p~ra cobrir os investimentos de 
1989 e. os investimentos de 1990. _ 

Terceira indagação do nobre Senador Juta
hy Magalhães: quais os _riscos de déficit que 
os plªnejamentos estão trabalhando nas dis
tintas regiões do País para os próximos anos'2 

Aqui,' iriais urt1a vez a transparênda serfà 
elu~idativa~ Vou tentar explanar o que está na 
transparência: -- -- -- · -

TRANSPARÊNCIA 

- De 1989 at~ 1992, quer dizer, nõs próximos 
quatro anos, o Nordeste não t_ern risCo no sti~ 
prímento de ener"Qia. Os riscos, neS~e pérfddo, 
p_ara a Região Nordeste, são de 1% ~ 1989, 
1,4% em 199Õ, 1,8% em !99f e :i,7% em 
1992. Esse~ I)Íveis estão abaixo doS ~C~itáveis, 
ACeita-se, como nível de risco, sem problemas 
maiores, até 5% em termos de riSco de déficit 
de energia. De forma que, de 1989 a 1992, 
o Nordeste náo fem problemas de suprimento 
de energia. 
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Já para 1993, 1994 e 1995, temos riscos 
maiores. Para 1993, os rls.cos estavam estima
dos, inicialmente, para a Região Nordeste, em 
9,4%. Portanto, acima dos rúveis de risco acei
táveis. Mas o nosso presidente da CheSf, com
panheiro Aleluia, que está aqui conosco, fez 
uma reavaliação e um replanejamento com 
relação à área do Nordeste e, para 1993, jã 
encontramos níveis de risco abaixo de 5_% o 
que leva o risco de déficit de energia no Nor
deste para 1994. De forma que, na Região 
Nordeste, teremos riscos de déficit de e-ne-rgia 
nos anos de 94 e 95 e, a partir de 96 até 
98, novamente voltamos para padrões acei
táveis. 

A indagação que se poderia fazer aqui seria 
como evitar o déficit na Região Nordeste, em 
94 e 95. A resposta do nosso companheiro· 
da Chesf é antecipar o cronograma de Xirigó, 
fazer com ·que Xingó, ao invés de entrar em 
operação em julho de 94, entre em operação 
em dezembro de 93. Se Xin96 entrar em ope
ração em dezembro de 93, eliminamos, ao 
longo dos próximos 1 O anos, .qualquer risco 
de racionamento na Região Nordeste. 

Para a Região Sudeste, Centro Oeste e Sul, 
os níveis de déficit de 89 a 92 são baixos, 
estão abaixas de 3,2%. Já a partir de 93, os 
riscos_ de déficit, na Região Centro-Sul, sobem 

ções que julgarem apropriadas sobre os pro
blemas do setor elétrico. 

S>ÍOASSEGUJNTESASRESPOSTAS 
DO DR. MINISTRO VICENTE FiALHO As 
DEMAIS INDAGAÇÕES DO SR. SENA
DOR JUTNiY MAGALJVÍES, 

TRANSPARÊNCIA 17 

Para contornar esse problema está se enco
r_ajando a iniciativa privada a vir investir no 
Setor Elétrico, qu_er como auto produtor, quer 
_como vendedor de energia, ou acionista das 
empresas já estabelecidas como concessio
nárias. 

Além disso, um acompanhamento da evo
lução do mercado de eletricidade é realizado 
sistematicamente a fim de- possibilitar a ado
ção de medidas de emeigência, quer relativaS 
à oferta, quer à demanda, com a antecedência 
ãdequadã. --

NOs S"fstemas Isolados da _Região Nort~ o 
risco de défidt marltêm-se- dentro de limites 
aceitáveis. 

TRANSPARÊNCJA 18 

a mais de 5%, chegando a 6,9% em 93, 11% 
em 94, 11 ,2% em 95, 9,3% em 9õ, 9,5% em ~ 
97 e 8,4% em 98. De forma que, a partir de 
96, os níveis de défidt na Região CentfO-Sul 

Deve-s_e ressaltar que em Manaus o risco 
de déficit é nulo nos próximos dez anos -em 
decorrência da entrada em operação da Uhe 
Balbina, seguida da Uhe Porteira em 1996. 

No Amapá, o risco de déficit permanece 
em níveis aceitáveis até 1994, ultrapassando 
5% _ a_partir de 1995. Há, POrtanto, fempo sufi

--Ciente-Çiârã eqU.acfonar soluÇões para o atendi
nientõ de energia elétrica àquele estado. 

cresc_em bastante. __ _ 
Para reduzir esses nfveis de déficit na Região 

Centro-Sul,- está aqui o nossO companheiro 
João Camil" Penna, Presidente de Fumas-, 
terlamvs que acelerar a construção das obras 
de Angra li e também as linhas de transmissão 
de ltaipu - Fumas. O nossO companheiro 
João Camilo Penna está aqui conosco e dará 
informações detalhadas no momento desti
nado aos debates. 

O SR. PRESIDENTE Nelson Carneiro -
(Fazendo soar a campainha.)- Sr. Ministro, 
é com pesar que digo a V, Ex" que o tempo 
destinado à sua exposição já se esgotou. Caso 
V. Ex" tenha algum material escrito poderia, 
depois, enviar aos Srs. Senadores, para que 
possamos iniciar, agora, o debate entre os Srs. 
Senadores e V. Ex". 

Pediria a V. Ex• que concluísse. 

O SR. MINIS1RO (Vincente Fialho) -
Então, deixaremos com os Srs .. Senadores o 
material concernente às demais indagações 
do nobre Senador Juthay Magalhães e nos 
colocamos à disposição, juntamente com os 
nossos colegas do setor elétrico;·- estão aqui 
c.onosco o Presidente da Eletrobrá.s, Dr. Mário 
Penna Bhering; o Secretário-Gerãl do Minis
tério das Minas e Energia, Dr. Antônio Carlos 
Tatit Holtz, que é um experimentado profis
sional do setor_ elétrico; o Presidente da Chesf, 
Dr. José Carlos Aleluia Costa; o Presidente 
de Fumas, Dr. João Camilo Penna; o Presi
dente da Eletronorte, Dr. Miguel Rodrigues 
Nunes; o Presidente .da Eletrosul, Dr. Fernan
do Bastos._ De _forma que nos colocamos à 
disposição dos Srs. Senadores para as indaga-

Qual o risco de se voltar ao racionamento 
de energia no Nordeste nos próximos anos? 

Diante das perspectivas atuais de compor
~mento. do mercado, e com a entrada em 
operaÇ:_ã.õ ·da Uhe (taparica, não se visualizam 
maiores dificuldades no atendimento ao mer
cado do Sistema InterligadO Norte/Nordeste, 
a c1.,1rto prazo, até o ano de 1992. 

TRANSPARÊNCIA 18-A 
A partir do ano de 1993, as condições de 

atendimento tendem a piorar significativa
mente, indicando possibilidade de raciona
mento na região. Neste contexto,. a rec.upe-

--taçãci do c_ro~ógrama da Uh~ Xingp, deslo
S~d?l por restrições financeiras de julho/1993 
para Julho/1994, bem como a manutenção 
do cronograma da segunda etapa da Uhe Tu-

- -_;;wuí, cujo início de operação está programa
do para junho/1995, são fundamentais para 
garantir o atendimento ao mercado regional, 
reduzindo as chances de racionamento de 
energia elétrica. 

Procedimentos a dotados pelo Setor Elétrico 
para incorporar em seu planejamento as exi
gências ~óCio-ambientais da constituição. 

As_ preocupaÇões relativas a impacto am
biental do.s empreendimentos do Setor de 
Energia Elétrica começou em meados da dé
cada de 70. 

Em 1981, foi aprovada a Lei Federal n° 
6.930. r_eferente .a Política Nacional do Meio 
Ambiente. Esta política tem por objetivo apre-

servaçâo, melhoria e recuperação da quali
dade ambiental propícia à vida, visando asse
gurar, no País, condições ~o-desenvolvimento 
s6cio-econômico; que atendam aos interesses 
da segurança nacional e à proteção da digni
dade da vida humana. 

Nos últimos três anos, a atuação do Setor 
Elétrico- ria- área -ambientar foi inten.CtfiCã.dã~ 
Assim, a Eletrobrás, com cooperação das Em
presas do Setor Elétrico, publicou em 1986 
o Manual de Estudos de Efeitos Ambientais 
dos Sistemas Elétricos. Este manual especi
fica Os estudos, projetes e ações alnbientais 
que devem ser realizados durante as várias 
etapas do planejamei-ú:o, construção e opera
ção de sistemas eJétri.cos. 

TRANSPARÊNCJA 19 
Em seguida foi elaborado o Plano Diretor 

para Conservação e Recuperação do Meio 
Ambit;!nte nas obras e seEViços do Setor Elétri
co: O objetivo fundamental do Plano Diretor 
é assegurar condições para a incorporação, 
de forma orgânica e sistemática, da dimensão 
ambiental no planejamento e execução das 
atividades do Setor Elétrico. A estratégia a ser 
seguida contempla a inserção regional dos 
empreendimentos, procurando focalizar suas 
obras e seus serviços como integrantes do 
processo global de desenvolvimento das uni
dades geográficas em ciue se situam. O Plano 
Diretor busca, com esta diretriz básica, a inter
nali.zação, na área de influência do empreen
dimento, de um núri1ero tão expressivo quanto 
possível de benefícios associados à sua imple-
mentação. -----

TRANSPARÊNCJA 20 

Presentemente es~o sendo desenvolvidos 
eStudos temáticos já levando em considera

- ção as novas exigêriCias Constitucionais além 
da legislação vigente, tais como: 

Remanejarnento de PopulaÇões; 
_Relacionamento com Populações Indíge

nas; 
Inserção Regional de Empreendimentos; 
Conservação e Recuperação da Flora e Fau

na; 
Carvão Mineral. 
Esses estudos possibilitarão a formulação 

de diretrizes para ·a ação setorial. 
Outrã- medida _de grãnde" rel~vância foi a 

constituição do Comase - Comité Coorde
nador das Atividades do Meio Ambiente do 
Setor ElétricO-Onde tén assento os dirig&ntes 
das empresas e são decididas de forma partici
pativa e coordenadas as ações ambientais. 

Quais as dimensões concretas e repercus
sões da_Hidrelétrica de Belo Monte sobre áreas 
indígenas, populações ribeirinhas, meio am
biente e micror regiões afetadas? 

TRANSPARÊNCIA 21 

A Uhe Belo Monte, cujo antigo nome era 
Kararao, deverá contar com urna casa de má
quinas cOm capacidade de 2"0 unidades- gera
doras de potêri.cia nominal unitária de 550MW, 
totalizando 11.000MW de potência instalada 
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final. Até_ o ano 2001 está programada a insta
lação de 6.300MW. 

O reservatório da (Jhe Belo Monte terá uni.a 
superfície de 1.225 krrf. Deverá inundar cerca 
de 600ha. Da área indígena Paquiçamba, afe
tando 286 índios e 58 não ín-dí_os agregados 
às estruturas familiares, totalizando 344 pesa 
soas. 

A população ribeirinha a ser_afetada é cons
tituída por 1.434 famílias, d~ quais 1.059 ha
bitam a área urbana de Altamira, às margens 
do lgarapé Altami[a, sendo que_as restilhtes 
375 famílias vivem_ em área rural. 

As mlcrorregiões próximas ao empreendi
mento de_verão dele se be_nefi_dar, pois estão 
sendo preparados para atender à demanda 
gerada durante as obras, s..obretudo aquela re
lacionada à produção de alimentos. Para tanto 
estão sendo elaborados programas de apoio 
e incentivo á produção agrícola e pecuária 
regional. 

Em termos de. melo ambiente, estão sendo 
efetuados exaustivos levantamentos sobre ·o 
dima, relevo, vegetação, qualidade das águas, 
fauna, arqueologia e estudos sócio-económi
cos, em consonância com a legislação vigen
te. 

Quais os entendimentos e acordos s_elados_ 
pelo Governo com representante& da ·socie
dade civil organizada e das comunidades indí
genas no sentido de assegurar a continuidade 
do programa Eletrobrás 201 O e, PrinCipalmen
te, sua viabilidade financeira com reCUrSos ~x-
temos? -

TRANSPARÊNCIA 22 

No que diz respeito a entidades e organi
zação brasilelras,foram celebrados convênios 
da Eletrobrás com a Funai, Sudepe e o IBDF, 
(estes dois últimos hoje incorpOrados ao JS
MA) e estãQ sendo mantidos en~nd.imentos 
com os órgãos licenciadores estaduais, no 
sentido de agilizar o processo de licenciamen-
to ambiental. _ _ __ 

Com a soci~dade Civll e Comunidades indí
genas lembraria que, como ressaltamos ante
riormente, o Plano 201 O introdw a orientação 
da execução dos empreendimentos dentro do 
enfoque da inserção regionaL 

A Inserção regional _conduz à participação 
dos segmentos da sodedade.~<:JJetados direta 
ou tndiretamente, de forma organizada, no 
processo_ de implantação das usinas hidrelé
tricas, 

Entendemos que as açôes planejadas além 
daquelas em fase de implantação pelo Setor 
Elétrico, fm especial na Região Amazônica, 
adicionadas aquelas em dese_nvolvimento por 
outros órgãos do governo, como o Programa 
Nossa Natureza. Possibilitarão a implantação 
do programa de geração definido no Plano 
2010. . •. 

Com referência a entidades estrangeiras, 
são mantidos entendimentos permanentes 
com o Banco Mundial, visando o atendimento 
de exigências daquele órgão para proceder 
a liberação de empréstimos. 

Quando serão realinhadas as atuais tarifas 
de Energia· Elétrica? 

TRANPARÊNCIA 23 

Observa-se que em 1988 a diferença entre 
a tarifa proposta no PRS e p'raticada foi de 

- cerca de 12%, enquanto que essa diferença 
em 1989 está sendo aproximadamente 15%. 

Essas diferenças acarretam reduções na re
c.e.i.t.a. prevista do Setor Elétrico da ordem de 
Us$ 1,05 bilhão em 1988 deUs$ 1,50 bilhão 
em 1989. 

O realinhamento das tarifas de energia elé
trica está sendo discutido com as autoridades 
das áreas económicas do Governo Federal. 

Segundo estimativas do Departamento Na
cional de Águas e Energia Elétrica- DNAEE, 
são necessários aumentos reais ·das tarifas da 
ordem de 15% em 1989, 7% em 1990 e 7% 
em 1991 para levar o Setor Elétrico à estabi
lidade económico-financeira. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Muito obrigado a V. Ex" 

COiiCedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PMDB - BA) 
--Sr. Presidente, Sr. Ministro Vicente Fialho, -
Srs,. Senadores, tenho, como leigo, me preo
cupado em tratar de assunto da maior impor
tàn_cia para o País. Tenho dito sempre que 
faço elogios _aos técnicos da área. Reconheço 
a capacidade daqueles que dirigem o setor 
elétrico. Mas o que me preocupa são _as medi
das tomadãs-pe!O Governo,-ou melhor, a falta 
de medidas do Governo atual. Porque, no setor 
elétrico, essas medidas têm uma fase muito 
longa de maturação, elas terão repercussão 
vários anos após. E o que temos visto, por 
notícias safdas do próprio setor elétrico, é que 
existe um risco_ muito alto de que nós, aqui, 
continuemos com essa síndrome de Orloff 
em relação à Argentina. Porque, se temos a 
preocupação, na área econômica, de que aqui 
se:.repltam os equívocos da política do austral, 
temos também a preocupação de que no Bra
sil aconteça o que está acontecendo na Argen
tina no_setor elétrico. Temos lido, temos sabi~ 
do QQ que v:em ocorrenQo naquele país: as 
fábricas que não podem trabalhar a plena car
ga, as cidades com grandes e graves proble
mas, as popalações sofrendo as conseqüên
cias do racionamento. E nós, aqui, prevemos, 
para o futuro, problemas nessa ârea. 

Sr: Ministrá, V. & apresentou programa de 
esperanças, mostrahdo que, se fiZéssemos is
So, -aconteceria aquilo; se tomássemos tais e 
tais -providências, não teríamos problemas de 
racionamentO. lrifeliimente Sr. MinistrO, a rea:.. 
!idade_ é bem diferente- essas providências 
não estão sendo tomadas. Eu citaria, aqui, 
palavras de representantes do próprio setor, 
daq·u-elieS que-dirigem O se tO r elétrico nos di
versos Órgãos do seu Ministério:_ o __ risco de 

- iaclonamento, em 1991, é tão grande que Ca-
- tnilo Penna já-õ tem cciino certo, pois é muito 

tarde para corrigir. Há uma grande perda de 
receita. em função da defasagem tarifária, tor
nando imprescindível o reajuste de, no míni
mo, 51%, e V. Ex• citou 7%. 

É também urgente o reescalonamento da 
dívida externa do setor de energia elétrica, de 

28 bilhões de dólares, que obriga ao paga
mento de um serviço superior a 5 bilhões de 
dólares neste ano- e V. Ex" não tratou desta 
questão. 

A Eletrobrás previa aplicai, este ano, '3. 7 
bilhões de dólares. mas foi obrigada a reduzir 
este teta para 3 bilhõ.es:_Agora, novos limites 
foram determinados pelo Governo, através de 
um corte de 25% a 30% . 

Veja V. Ex', Sr. Ministro, o que esta grande 
figura do setor elétrico, Dr. Mário Bhering, diz 
no-jornal: 

"Determinou que as obras em anda
mento que vão garantir o suprimento de 
energia a _curto prazo até 1991 !93 p~ssa
rão por um crivo para definir mais cortes, 
isto~é'.-ªtrasar _a entraçla em operação. 

A situação no momento - diz o Dr. 
Camilo Penna- "está boa, porque vive
mos a ilusão __ d_e_ ltaipu. Esta usina vem 
sustentando, praticamente sozinha, todo 
o crescimento _do mercado nadonal de_ 
energia elétrica desde 1984. 

Ao ser instalada a sua última máquina, 
a 18~. em çi_ezembr9 de 1990, começarão 
os nossos- problemas. Isto porque o País 
vai precfsar de inaugUrar mais _d~ 30 usí
nas grandes, médias e pequenas, para 
sustentar o crescimento da economia. 

O grande problema, é que a constru
ção dessas unidades, previstas para _de
pois de ltaipu, está com um atraso, ou, 
então, nem foi inidada" - corno disse 
o presidente da E1etrobrás- pelo menos 
neste ano, continuarãC?_ al?enas no papel. 

Das 22 usinas· previStas para a Região 
Sul, Sudeste e_ Centro-Oeste, 12 estão 
atrasadas, e as obras das outras 1 O não 
foram sequer iniciada$". 

Está entre aspas, Sr. Ministro. Não são pala
vras minhas. São palavras daqueles que diri
gem o setor elétrico. 

Sr. Ministro, V. Ex• tratou do crescimento, 
nos próximos 1 O anos, de 6% . Sabemos que 
as revisões têm que ser feitaS nesses progra
mas de longo prazo -acredito que em razão , 
da nossa crise econômica,-apesar de O cresci
mento do setor elétrico sempre ser muito aci
ma -, muitas vezes surpreendendo o País 
- do crescimento do PIB, sabemos que V. 
~ devem estar mudando essa projeção do 
Piano 2.010. MeslnO assim, o risco de déficit 
é muito grande. 

V. Ex' falou em implantar 53 mil megawatts 
nos próximos 1 O anos. 

Ora, Sr". Ministro, esta é a necessidade, mas 
V. EX' sabe, pelos dados que tein, que não_ 
há condições de fazer a implantação desses 
53 mil megawatts com os recursos que es-tão 
sendo levados para a área do setor elétrico. 

A projeç:ão do futuro está correta, mas a 
açãã- d6 Goverpo ri:âo- está, porque i1ão são 
levados para o setor os recursos que se fazem
necessários para promover a implantação e 
evitar o déficit no futuro. - -

V. Ex" fala em antedpar Xingó de 94 para 
93, ·e V.- EX' tem os dados de q-Lúe- Xingó está 
atrasado e não está para ser antecipado. V. 
&tem os dados de que Xingó teve que af~star 
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quase dois mil operários daquela área, por 
falta de recursos. 

Temos, Sr. Ministro, muitos outros assuntos 
para tratar, mas o Regimento só nos dá cinco 
minutos ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameíro. 
Faz soar a campainh.i) 

O Sr. Jutahy Magalhães- ;,._e o Presi~ 
dente já me está olhando e agora toca a cam~ 
painha. 

Sr. Ministro, deixo para, na tréplica, fazer 
uma única pergunta. Antes disso!_guero terrni~ 
nar, pedindo a V. Ext que nos dê as informa
ções - porque o requerimento não ê meu, 
antigamente o requerimento era pessoa[, de 
um Senador, hoje ele é levado a plenário e 
aprovado por todos os Senadores1 essas inda
gações são feitas por todo o Senado, na pers~ 
pectiva de tomarmos conhecimento de uma 
realidade. Não queremos fantasias, queremos 
somente saber o que está esperando para o 
futuro deste Pais. G.ueren1.ós os dados centre~ 
tos, queremos a realidade pura e simples, para 
que não venhamos aquf a sofrer aquilo que 
a Argentina hoje vem sofrendo. 

Repito aqui, no final da minha exposição: 
só tenho elogios para os técnicos que_ traba· 
lharn nessa área. T odes são competentes, por~ 
que tive a prova quando conversei com eles, 
quando tratei com eles,Jeigo que sou, na CP! 
em que tive o prazer de ser Relator neste Sena, 
do. Conversei e tratei com vários represen
tantes do setor elétrica, __ Sei _da competência 
deles e sei também que devem estar levando 
ao Ministério e a V. Ex" a realidade que alguns 
deles já transmitiram de público. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Ministro Vicen
te Fialho. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho) -Ini
cialmente, gostaria de manifestar a alta rele
vância com- que consideramos este convite 
- a çonvocação formulada pelo Senado e 
peJo Senador Jutahy Magalhães, porque este 
assunto é realmente da maior importãncta pa
ra o País. Sem energia, um país não c~minha. 
Energia é um insumo básico para 6 desenvol~ 
vimento do Pais. 

o senador lembrou bem o problema que 
atravessou recentemente e do CJual está saindo 
agora, mas com grande dificuldade, a vizinha 

-é preCiso que, nos anos de 90, 91, 92,· 
93, Que já estarão no Governo seguinte, não 
faltem reçursos para que, em dezembro de 
1993, Xjrigó _possa entrar ~m operação, de 
formã- a fià6 faltar energia no Nordeste. 

Este Governo eStá destinando para Xingó, 
este ano;- 280 milhões de dólares, que sào 

- os recursos necess_ários para atender às obras, 
que se cOnstituem nos caminhos críticos da 
obra de Xingó. 

O mesmO com relação a ltaparíca: a Chesf 
colocou os recursos necessários para que Ita
parica fosse concluída este ano. 

Do;t mesma forma, estamos trabalhando 
Com relação à Eletronorte, à EJetrosul e a Fur
nas, com todas_ as dific~ldades possíveis de 
recursos. Mas, na parte _pertinente ao orç~ 
menta de 1989, estamos fechando _o orça
mento da Eletrobrás com uma série de medi~ 
das, envolvendo o apoio __ 9~ recursos diretos 
da QfilaO~ Venda de debêntures e de ati vos. 

O fato Sr. Senador, é que, para o exercício 
de 1989, estamos conseguindo fechar o orça
mente do sistema Eletrobrás de modo a que 
nenhum dos empreendimentos a cargo da 
Eletrobrâs ·e previstos para esse período seja 

_um ponto de gargalo em termos de futuro. 
O impo-rtante é que, nos anos seguintes, 

já no governo Seguinte, os investimentos pro
gramados sejam também cumpridos. A situa
ção"- do setor elétrico é dificil, a situação do 
Sistema EJéfrobrás é precária - a Eletrobrás 
deve cerca de 14 bilhões de dólares. Só o 
pãgamentO-dã dívida desses recursos exter
nos, que constitui o déficit da Eletrobrás, gera 
um seJY.iç_o da dívida de 2 bilhões e_ 200 mi
lhões de dólares, que é exatamente a receita 
da Eletrobrás com a venda de energia. Mas, 
apesar dessas dificuldades todas, em 89, esta
mos -conseguindo fechar o orçamento de in
YeStlrriento da Eletrobrâs em 2 bilhões e 700 
milhões de dólares, fazendo com que este Go
verno, em 89, não se constitua em ponto de 
gargalo para o futuro do suprimento de ener
gia em nosso País. 

Há necessidade, então, de que o futuro Go
vernante e que os futuros Governantes tam
bém façam a sua parte, não permitindo que 
os orçamentos da Eletrobrás deixem de ser 
cumpridos. 

"o SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro) 
-V. ~ airlda tem um min~to para concluir. 

Argentina, quer dizer, urna crise de energia o SR. MJNIS1RO (Vicente Fialho) -Se 
nomundomodemoéalgumacolsarealmente v. _EX me p~rmite, com relação ao déficit de 
terrível. eriefgia par_a-aS fef'Jiões Sudeste, Centro-Oeste 

Mas eu gostaria de manifestar ao Senador e Sul, só teremos riscos maiores de déficits_ 
Jutahy Magalhães que o_ Governo atual, que a partir de ]993. _Como V. Ex~ falou podemos 
agora só tem mais dez meses, está fazendo antecipar este déficit se cruzarmos os braços. 
a sua parte. No tocante ao Nordeste, estamos Mas, neste Governo, não estamos de braços 
tocando o Xing6 naquüo que é o caminho cruzados; neste Governo, Eistamos cumprindo 
crítico, que são os canais de desvios. O que 0 nosso orçamento de 89, fazendo com que 
é importante - e é por isso que considero se viabilizem os 2 bilhões e 700 milhões de 
de grande relevância esta discussão hoje, aqui, dólares, que são os ~cursos nece5$ários para 
sobre o problema de energia, porque não bas- - 0 Sistema Eletrobrás cumprir com a sua pro
ta que este Governo faça a sua parte, como- gramaçao de. 89. 
está fazendo, para que até março de 90 tenha-
mos os túneis de desvios prontos, possibi- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn_eiro) 
Jitando que em junho ou julho possamos ter -Senador_JutahyMagalhães, V. _Ex!> tem dois 
o rio São Francisco desviado, lá em Xingó minutos para réplica. 

o Sr. JU~hy Magafhães cPMDB ..:=. BA)
Sr. Ministro, acho que houve uma pequena 
confusão a respeito dos valores do déficit do 
siStema Eletrobrás, mas isto depois veremos, 
porque vou encarnfnhar a V. Ex~. se V. EX 

_ puder responder às indagações, se v. Ex" se 
compromete{ a responder às indagações que 
encaminharei por escrito, porque V. ~vê que 
nao teremos tempo para chegar a uma con: 
dusão. 

Gostaria de saber, antes disso, se V. Ex• tem 
orQanismos financeiros já em vista para res
ponder pelos recursos necessários para o se
ter de energia, no lugar do Banco Mundial,_ 
que, -Como V.~ disse, não poderá mais aten
der, a curto prazo, mas apenas com um hori
zonte de quatro anos. 

Sr. Ministro, estamos vendo, estamos lendo 
nos jornais as primeiras noticias de um fato 
que nos deve preocupar: está sendo levada 
a públic:o uma notícia da maior repercussão 
pai'a ·o País, se for concretizada, e confiamos 
em que náo o venha a ser. Trata-se do caso 
da Argentina, que, com o problema de energia, 
com as dificuldades de que todos temos co
nhecimento, estaria buscando urna ação di
plomática para fazer com que houvesse uma 
mudança no contrato_ de ltaipu. ltaipu teve 
contrato-obrigáçáo de vender para o Brasil to~ 
da a energia ali produzida, e agora começam 
a surgir as primeiras notícias de que esse con
trato poderá, através do novo governo do Para
guai, ser denunciado, para, por meio de um 
trabalho diplomático, modificarem~se _essas 
cláusulas._ Esperamos que isso não venha a 
ocorrer. Não é uma guerra contra o Paraguai, 
mas é um interese diplomático, um interesse 
económico-financeiro de países vizinhos ao 
nosso, que vão lutar para tentar conseguir ísso 
que já se lê nos jornais brasilejros, ainda que 
como primeiras informações. E lógico que de
vemos ter ação diplomática do nosso País para 
evitar a denúncia e fazer cumprir aquilo que 
está estabelecido. Se isso viesse a ocorrer, nu
ma futurologia pessimista, numa hipótese 
pesSimista, quais as condições que teríamos 
para enfrentar este problema? O que está sen
do feito, hoje, nessa região, com o's atraSos 
das obras de todas as novas hidrelétricas, que 
já deveriam estar sendo executadas e que não 
estão? 

V. Ex" fala que, no futuro, não teremos inter
rupções de recursos. Faço, também votos pa
ra isso, Sr. Ministro, porque no presente, five
rnos muitas interrupções de recursos que de
veriam estar sendo aplicados, para, no futuro, 
não faltar a energia que se faz nece~ria para 
este País. 

Então, pergunto ·a V. EXf: o que ocorrerá 
com o Brasil se, por acaso - um acaso -, 
vier a ocorrer isso? 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho)- Se
nadorJutahy Magalhães, com relação aos dois 
temas -primeiro, a modificação do <:ontrato 
de ltaipu: a posição do Governo tem sido no 
sentido de não fazer alterações no contrato, 
mesmo :Porque -foi o Brasil que assegurou os 
investimentos da construção daquela grande 
usina. Não podemos realmente, concordar 
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com modificaçõ_es no contrato, porque altera· 
ria todo o sistema de abastecimento; segundo, 
com relação~ recursos novos: o Banco Mun
dial está-nos.aSsegurando, a nível de negocia
ções para projetas específicos, um bilhão de _ 
dólares, recursos ·que deverão entrar num es
paço de dois a três anos. Não vemos com 
boas perspectivas, neste momento, a entrada 
de recursos externos de bancos privados, pela 
razão que todos conhecemos,- que é a situação 
da dívida externa do Brasil; o que estamos 
vendo, como uma perspectiva para equilibrar 
o orçamento -do setor. elétrico, ao longo dos 
próximos anos, é que a dívida atual do sistema 
Eletrobrás e do setor elétrico, como um todo, 
tem uma_ concentração de pagamentos de 
amortizações nos próximos anos, e o que se 
deseja, para o setor elétrico é que o perfa1 dessa 
dívida seja modificado, de fotma_ que o seu 
pagamento seja estendido por um horizonte _ 
bem mais longo, de forma que o setor elétrico 
possa aliviar-se da carga des_sas amortizações 
da dívida do setor elétrico, que é muito grande. 
E tarribém estamos, já e_~t~ ano, acertando, 
com as autoridades econômicas do Governo,_ 
a rolagem de 100% do nosso serviço da dMda. 
Vamos fazer uma operação re!endíng no_valor 
da rolagem que está prevista para a Eletrobrás 
em termos de um bilhão de dólares. De forma 
que, do nosso serviço da dívida. de doze bi~ 
lhões e _duzentos, vamos rolar todo es~e s_ervi
ço da dívida, de forma que possamos equili
brar o orçamento da Eletrob_rás. A_sity_c:;ç_ão 
económica do setor financeiro brasileiro, _de 
fato, é difícil e neces:iitará de apoio perma
nente do Governo. Neste Governo, tem s_ido 
dado este_ apoio de forma que essas obras 
tenham continuidade, e é necessário que, em 
termos do futuro. haja acompanhamento per
manente, não só por parte do G_overno do 
ExecutivO, como· por-parte do Senado ·e da_ 
Câmara Federal, com relação ao cumprimen
to dos orçamentos do.s a_nos seguintes. Fechar 
os orçamentos do setor elétr:_ico, ao l_ongo rlos 
próximos anos, será umêl tarefa diffcil, embora 
viável. Será viável com a rolagem da dívida, 
com o ingresso de recursos do Banco Mun-__ 
dia!, já que para este ano se espera um bilhão 
de contratações. Mas o Banco Muncli_al já 
aponta que, em 1990, poderá fazer novas con
tratações com a recuperação da tarifa e com 
cia de recursos do _o_rç_ª_mento .da União, em 
apoio ao setor elétrlco. São basicamente esses 
os instrumentos que viabilizarão_:_os orçamen
tos do s_etor elétrico em termos de futur_o_. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço ao 
Sr. Presidente. Sei que dos Srs. Senadores 
que me seguirão alguém irá falar sobre a Ama
zônia e o meio ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cam_elro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Iram 
Saraiva. 

O Sr. Iram Saraiva (PMDB - GO._Sem 
revisão do orador) -Sr. Ministro Vicente Fia
lho' 

A recente crise do â\cool, seguida pelo 
anúncio de medidas governamentais, visando 
à redução da fabricação de veículos automo
tores, tem-nos cal,!sando muita preocupação. -

Em primeiro lugar, somos o primeiro País 
a desenvolver tecnologia alternativa de com
bustível renovável. Demoramos dez anos, Sr. 
Ministro, para chegar ao ponto que chegamos. 
E, agora, por falta d,e planejamento adequado, 
entramos em crise, 

O Petróleo não é renovável; é o combustível 
que teremos por mais dez, quinze, vinte anos, 
no máximo. O álcool é muitissimo menos p-o
luente do que o combustível extrai do do petró
leo. E mais: a crise do álcool mostrou ser 
muito mais fácil resolvermos _um problema 

- ne'sse-s_etor. Os meios estão em nossas-mãos. 
É, logicamente, uma tecnologia desenvolvida 
pelo Brasil, vai andando bem, pelo menos no 
que diz respeitO à solução, como alternativa, 
mas a preocupação permanece. 

V. Ex!' concorda com esta colocação? Eu 
perguntaria: como ficam os milhões de brasi
leiros que acreditaram no PROÁLCOOL? Ad
quiriram veícUlOs rUOvidos com esse combus-

- tível e se encontram em situação difícil. A cada 
instante o anúncio de que o á1cool não exlstirá 
e. a cada momento, o Governo ãmeaça com 
a necessidade de que as montadoras de veícu
los automotores comecem a não produzir ou 

-a reduzir a produção de veículos com esse 
combustível alternativo. 

O Governo estuda algum tipo de- indenl
zação para as pessoa::: que utilizam esses vef

- cuJos? 
Sr. t-1.inistro, tOdos os dias temos notícias, 

pelos meios de comunicação, de racionam-en
to de fornecimento de _energia, ameaça de 
black out e cortes drásticos, o que causa estra
nheza, porque somos um país com o maior 
potencial energético do mundo, o que já está 
comprovado. O que nos falta, Sr. Ministro? 
Falta linha de trah.Smlssão? Construção de pe
quenas e -médias hidrelétricas, ou falta de in-

- vestimenta, ou falta de planejamento, ou fal
tam os dois_? 

M.inistO ViCente Fialho, esta ~rriinha preocu
pação prénde-se, exatamente, a uma coisa 
muito terra-a-terra; todos os dias, e todos os 
órgãos brasHeiros, quer os escritos, televisa
dos, emissoras de rádio, dão noticfas- e elas 
são alarmantes? porque até mesmo _o trans
porte, através de táxis, para não dizer, o cida
dão usuário tndividual, o cidadão que adquire 
o·-automóvel, utilizam-se, diariamente, do ál
cool-:- bá colocações de que o Brasil gastou 
muito com os subsídios e, de repente, estamos 
diante de uma crise, de uma situação dificil. 
Pelo menos em meu Estado, que é um EStado 
altamente produtor de cana-de-açúcar, produ
tor, portanto, de álcool, os usuários começam 
a TiOS cobrar. Como· vamos ficar? E os nossos 
veículos? E há esta outra questão grave, de 
que o Governo, vez por outra, lança mão corri
gindo as tarifas para fazer frente a este possível 
black out de que sempre somos informados. 

Então, esta é a minha indagação, Indagação 
muito simplista, indagação do próprio povo. 

- Esta.é.uma casa do povo, e temos que fazer 
esse tipo de indagação. O que o Governo pre
tende fazer? Qual o caminho, e que V. f:xa, 
re~lmente, traga-nos_ uma palavra confortante, 
para que esta crise _não se avolume mais e 

que realmente sejam apenas notícia.s. I:: o que 
espero ouvir, de V. Ex• ao fazer essas indaga
ções. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao Sr. Ministro VICente 
Fiálho. 

O SR. MINISmO (Vicente Fialho)- Caro 
Senador, com relação a-o-problema do álcool, 
tenho para mim, de acordo com v. Ex' que -
é urn programa muito bem sucedido: criou 
emprego no campo, criou emprego' na cidade, 
e as quatrocentas e tantas destilarias de álcool, 
que teinos disseminadas peh Brasil, foram 
totalmente fabricadas em nosso parque indus
trial. É uma energia renovâvel, de baíxo índice 
de polUição,_ coritribui _para reduzir o nívef ae 
poluição nos grandes centros urbanos. J:: um 
programa vitorioso. 

Nós temos, hoje, no Brasil, cerca de 4 mi
lhões e 200 mil veículos movidos a ál_co·ol. 
e ainda colocamos 18% de álcool anidro na 
gasolina que é utilizada nos veículos movidos 
a gasolina. O programa do álcool, portanto, 
é um programa vitorioso. 

O que ocorreu recentemente, no mês_ de 
maio, foi uma pequena crise, um pequeno 
desabastecimento, que contribuiu, inclusive, 
para consolidar, em termos do futuro, o pro
blema do álcool, porque serviu de alerta para 
a sociedade brasileira, para o Governo, para 
o Executivo, para o Congresso e para a popu
Ja~j:ão de um modo geral, a respeito do proble
ma que está envolvido na articulação de um 
grande programa como é o Proálcool no Bra
sil. Mostrou essa cris_e momentânea que ci Pro
grama do álcool necessita de um planejamen
to de curto, médio e longo prazos_ extrema
mente cauteloso, extremamente çriterioso. 
Não podemos de.ixar o_ Programa do álcool 
correr ao livre árbítrio.__Há necessid.ade perma
nente de haver uma compatibilização entre 
o consumo e a produção de álcool, o que 
significa dizer _que a prOdução dé"-álc:ool é origi
nária de uma atiyi:_d<;tde agroindustrial, que não 
cresce por 5aitos no curto prazo. Ela segue 
um crescimento s~fra. a safra e que tem que 
ser ordenaQo. Também não podemos permitir 
que a fabricação de veículos que consumirão 
esse álcool cresça taffibém- por saltos. Tem 
qu_e haver um planejamento que compatibilize 
a produção de veículos a álcool com a produ
ção de álcool. Nós, duómt~ esses 20 dias, 
nos reunimos ~estudamoS detidamente com 
o Conselho Nacional do Petróleo, com a Petro
brâs~ cOm o Instituto do_ Açúcar e do Álcool, 
com a Comissão Nacional de Energia. Vimos 
todos os dados desses _últimos __ goze ~ngs, e 
chegamos a algumas_constatações _importan
tes que iremos discutir: com a indústria auto
mobilística e com os produtores de álcool. 
Há necessidade de sinaliza_rmos o nível de pro
dução anual de automóveis a álcool. O cresci
mento da frota nacional de veículos a álcool 
necessita seguir um planejamento preViamen
te estabelecido. Atualmente temos 4 milhões 
e 200 mil Veículos a álcool circo:lando e a 
estimativa, pelo que temos de informações, 
o ponto de equilíbrio, pelo menos até 1995, 
é de que a produção de novos carros a álcool 
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se situe em torno de 50% da produção naclo~ 
nal de veículos leves. Com esse nivel de produ
ção anual, 50% da produção brasileira de veí
culos leves, incorporados à frota já existente 
de veículos a álcool, nós não teremos proble
mas de abastecimento. Haverá um casamento 
uma compatibilidade entre consumo e a pro
dução. 

Os dadas para a nova safra de 89L90 são 
os seguintes: o plano de safra do [M 89/90 
aponta para uma produção de álcool de_l3 
bilhões e 270 milhões de litros de álcool contra 
unn consumo de 12 bilhões e 500 milhões 
de litros de álcool para os veículos movidos 
a álcool, e para o álcool anidro que é misturado 
na gasolina. São 10 bilhõe_s_ e meí6 de litros 
de álcool para os veículos moVidos a álcool 
e 2 bilhões de litros de álcool para a mistura 
do álcool na gasolina, totalizando 12 bilhões 
e meio. Com mais 600 milhões de litros de 
álcool que a álcoolquímica brasileira utiliza, 
isso perfaz um total de consumo de 13 bilhões 
e 100 milhões de litros. 

Os Srs. Senadores estão vendo que há um 
equilíbrio entre a pr_odução _e o consumo, O 
equilíbrio é multo próxlmo e não permite uma 
produção de veículos que esteja·acima daque
la produção preestabelecida. 

Outra informação importante: o Centto~Sui 
produz 80% do álcool brasileiro, e a safra do 
álcool no Centro-Sul co_rn_e_ç_a, __ em média, no 
dia 15 de maio_ e se estende até o dia 30 
de novembro. De forma qUe, durante os me
ses de dezembro,- janeiro, fevereiro, março, 
abril, até 15 de maio, utilizamos o álcool que 
foi produzido durante a safra de-rnaii:::>-a no
vembro. De forma que não pode ocorrer, du
rante o período da entressafra, nenhum fato 
novo que não tenha sido previsto, ta1 como 
a entrada de uma grande nova frota de veícu
los além daquela programada, porque isso de
sequilibraria a compatibilidade entre o consu
mo e a produção.- O plano de consumo e 
produção de álcool tem que ser feito no início 
de cada ano e, no rnínimo,-pãta um horizonte 
de cinco anos. É isto que estamos agora_con
cretizando, fechar o planejamento do curto 
prazo - safra 89/90 - e fechar o planeja
mento até o ano de 1995. 

A indústria alcooleirá tem uma capacidade 
ínstalada _de dezesseis bilhões de litrOs de ál
cool e está produzindo perto de treze bilhões 
de litros de álcool. De forma _que, ao lOngo 
desses próximos cinco anos; POderemos, des
de que feito um planejamento adequado, as
segurar com grande tranqüilidade o_ abasteci
mento, tanto da frota de veiculo_s a álcool atual
mente existente no Pais, quanto aquela expan
são programada de até cinqüenta por cento 
dos automóveis produzidos no Brasil, a cada 
ano-. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Iram 
Saraiva, para replicar. 

O Sr.lram Saraiva -Sr. Ministro, na reali
dade, entendemos e já tínhamos conhecimen
to destas colocações. Agora a grita continua. 
I:: lógico que essa preocupação não acabou; 
as montadoras continuam r:edamando por-

que também Investiram no Brasil e investiram 
segundo essa tecnologia nova, segundo esse 
combustível alternativo. Logicamente que pa
ra continuarem produzindo os veí_culos_ auto
motores movidos a álcool, essa redução auto
maticamente implicará a modificação e o pla
nejamento dessas montadores, e isso significa 
dizer que nós estaremos paulatinamente redu
zindo ~ssa frOta qUe utiliza o combustível alter
nativo e voltaremos a esse petróleo, que nos 
causa problemas graves. Esta é a nossa preo
cupação. 

Solicitaríamos a V. EX', nessa parte final, 
porque agora o tempo é mais reduzido, res
pondesse à segunda parte. onde nós levanta
mos as _quer.tõ_es, se o problema da possibi
lidade de cortes drásticos _Qe energia elétrica, 
o possível bliickout que vem sendo anunciacto 
reiteradas vezes, se issO aí está ligado às ques
tões das linhas de tr.:msmissã_o ou se temõs 
realmente a necessidade de produzir, de cons
truir pequenas e médias hidrelétricas. E. na 
realidade, preocupa-nos também a questão 
do investimento, se isso aí foi problema de 
falta de planejamento ou falta de investimento. 
Essa questão que insistimos em Cj_ue V. Ex" 
resp_onda. · 

Q $R_. MINISlRO (Vicente Fialho)- Pois 
não. ---

_Queria pedir permissão ao Sr. Presidente 
do Senado para ter um pouquinho mais de 
tempo com relação a esse problema do álcool, 
que nós entendemos ser da maior gravidade 
e da maior importância para o País. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex• pode usar aquele minuto que o S_ena
dor não uso_u_,_ 

O SR. MINI~lRO (Vicente Fialho)- Gos
taria de infom1ar um pouco mais com relação 
ao Programa do Álcool. 

O Sr.Jram Saraiva-E esse minuto, meu 
caro Ministro, -talvez seja mais importante do 
que os 30 que V. Ex• utilizou, porque o País 
inteiro está preocupado com essa questão. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho)- En
tão, d de que nós necessitamos, realmente, 
com relação ao problema do álcool, é esse 

-plãhejamento de curto e médio prazos, com 
grande critério e com grande cauteJa e uma 
solução dé compromisso entre o Governo, 
que é fespCinsãVel pelo abastecimento, a ini
ciativa privada, representada pelos produtores 
de álcool e também representada pela indús
tria automobilística. 

Gostaria só de mostrar aqui para os Srs. 
Sena_dore_s o que ocorreu nos últimos anos. 
De 1980 a- 1982 produziram-se mais carros 
a gasolina do que a álcool. o_ ~uilíbrio, 50 
a 50 ocorreu em 1982. A partir de 1982 para 
1988.-a-Produção de veículos a álcool dispa
rou, foi de 90%, e a produção de_ veículos 
a gasolina desceu para cerca de 10%. 

Ehtâo, houve uma diferenciação muito 
grande entre a produção de ca,rros a álçool 
e_ a Produção de carros a gasolina. O entendi
rnimtá qtie hoje temos com base em estudos 
que se frzeram, é que o ponto de equillbrio 
seria metade -e metade, por -razões simples, 

Se nós trabalhanpos c:pm uma frota metade 
a álcool e metade a gasolina, temos mais_ se
gurança para a frota de gasolina e mais segu
rança para a fr_o_ta- a álcool, vale di;zer que a 
produção do álcool é uma produção agrícola, 
sujeita a problemas climáticos. Se tivermos 
90% de nossa frota na base_ do álcool e, s~. 
tivermos um problema climático, que acarrete 
wna queda de produção_ de âk:ool, d_e quem 
vamos nos valer? Qual.é o outro país do mun
do que produz álcool?_ Nós somos a _única 
Nação do mundo que t~m um grande: progra
ma vitorioso, que é o caso do álcool. 

De forma que se nQs trabalharmos de ma
neira equilibrada teremos um grande progra
ma do álcool, _tendo-se um bom aproveita
mento das nossas riquezas agrícolas e tam
bém teremos um .:proveitamento das_f!.OSsas 
riquezas minerais. E bom que_ se deixe esclare
cido que se nós trabalharmos com 50% de 
carros a álcool, e com 50% de carroS a gaso
lina, a gasolina necessária para esses 50% 
é gas-olina oriunda de petróleo brasileiro, não 
é oriunda de petróleo importado. 

- O Sr. Iram Saraiva - Mas só há uma 
colheita também, n~o é Ministro? 

0 SR. MINISTRO (Vicente Fialho);__ Com 
relação ao petróleo sim, e todos os países 
do mundo estão procurando explorar as suas 
reservas petrolíferas. E o que se deseja é que 
o Brasil, de uma forma eqwlibrada, sensata 
explore também as suas reservas petrolíferas. 
E esse equilíbrio de 50% dâ segurança ao 
programa do álcool. Porque, em -qualquer 
emergênc:ia, neSte caso, nós podemos lançar 
mãu de medidas emergenciais, tais corno re· 
duzir o ák:ool anidrO na mistura da gasolina. 
Outra medicj:a de segurança: colocar gasolina 
no álcool combustivel para os nossos veículos. 

De forma que se trabalharmos com um pro
grama equilibrado, metade de veículos a ál~ 
coo!, metade de veículos_ a gasolina, nós tere
mos flexibilidade para vencer -qualquer crlse 
no futuro. E mesmo assim terefnQs .!,l_!Tt-gran"O:e 
Programa de Álco_ol, um_ programa que até 
1995:.alcançará 16 bilhões de li_tr_os de álcool, 
e no futuro, então, terá uma _nova etapa de 
crescimento. ' _ _ _ _ . 

Queria responder a pergi.iiita télativa à ener-
gia. O setor de energia elétrica do Brasil, como 
os Srs. Senadores Viram, é urn dos setores 
mais bem planejados do País, conta com uma 
das melhores equipes técnicas que nós temos 
em termos de_ eqUipes téci:tíca$-do País. O 
problema é recurs_o_ financeiro. Até _o final de 
1989, que é a responSãbilidade deste Governo, 
nós temos procurado Emcoiltrar os meios fi
nanceirOs para atender às necessidades da 
Eletrobrás,_ rnalgrado as dificuldades econó
micas do País. Com relação ao futuro, o nosso 
entend_imento é aquele que nós citávamos: 
reescalonamento da clivdia do setor elétrico, 
recuperaçâo dos níveis de tarifas do setor elé
trico, participação da iniciativa privada. Essa 
posição que_ V. Ex" colocou, n&i entendemos 
que ncf futuro é importante que -pelo menos 
30% dos investimentos do setor elétrico sejam 
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executados com recursos oriundos do setor 
privado. O setor elétrico entende, e o Governo 
entende que há um campo enorme de partici
pação da iniciativa privada no setor elétrico, 
na construção de pequenas e médias hidielé
ticas, e o setor privado já sina1izou que está 
disposto a dar essa partldpação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Seriador Man
sueto de Lavor. 

O SR. MAIYSGETO DE LAVOR PRQ.. 
NGNCIA D/SCGRSO QGE, ENTREOGE 
À REWSÃO DO ORADOR, SEI?A f>GBU-
0\DO POSTERfOR/11E/YTE. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao Sr. Ministro Vicente 
Fialho. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho)- CarO 
Senador Mansueto de Lavor, as colocações 
de V. Ex- são, todas elas, de grande pertinência 

Inicialmente, com relação ao petróleo; de 
fato, o petróleo é um tipo de energia que não 
é renovável e tem um_ horizonte que se discute 
entre 25, 30 anos, outros são mals otimistas, 
vão até aos 50 anõs: No nosso caso br~sjleiro, 
conseguimos, a esta altura, descobrir reservas 
de petróleo que poderão nos tomar auto-sufi
cientes_ para um periodo de até 1_0 anO$; o 
que nos está faltando, nesse momento, são 
os recursos para extraírmos esse petróleo a 
um nível de produção compatível com o nosso 
consumo; mas estamos progredindo neste ca
minho. Atualmente, começamos o ano çom 
aproximadamente 550 mil barris por dia e até 
outubro estaremos produzindo cerca de 700 
mil banis por dia, o que corresponderá a mais 
de 65% do nosSo -consumo brasileiro. 

A Petrobrás está com um plano de auto-sufi
ciência, que prevê para 1993 produzir 1 milhão 
de barris de petróleo por dia, quando, nesse 
ano, o consumo deverá se situar em torno 
de 1 milhão e 3QO m_il, o que assegurará, na
quele ano, um nível de autQ"-suficiência de cer
ca de 70%, produção nossa, com relação ao 
consumo global. 

As descobertas da Petrobrás encaminham
se para o aumento das nossas reservas, possf
bilitando a nossa auto-suficiência para um pe
ríodo superior a_ lO anos. 

Em toda a parte do Mundo, o petróleo tem 
um horizonte limitado; sem dúvida nenhuma, 
é urna energia não renovável e precisa-se mui
ta cautela com ess_e tipo de energia. 

Mas todos os países do mundo estão procu
rando explorar esse tipo de energia, mesmo 
porque, na história da civilização do homem, 
cada época teve um ciclo de utilização de ener
gia. Houve o ciclo da lenb<l; ho1,.1~ o ciclo 
do carvão mineral; entram_os depois no ciclo 
do petróleo; estamos entrando no ciclo ·da 
energia nuclear. Eritâo, no futuro, teremos o 
ciclo da fusão nuclear. Cada época, cada tem
po tem o seu ciclo energético diferente. 
~ bem verdade que o ciclo do petróleo já 

atingiu praticamente o seu limite superior e 
já estamos no dedínio do ciclo <lo petróleo. 
Mas nem por isso_ devemos ·deixar de usar 
as nossas rese!Vas que, felizmente, começam 

a ser, em volume compatíveis com a nossa 
produção no horizonte de médio prazo. 

Lembro ao Senador que nem sequer come
çamos a usar as nossas reservas de gás. Já 
descobrimos que temos mais de cem bilhões 
de metros cúbicos_de res_erva de_ gás, e esta
mos apenas arranhando em termos da sua 
utilização, como um energético importante 
para o Brasil, um campo importante que te
mos a desenvolver. 
· Quanto ao Programa do álcool, a ação do 

Governo não se orienta no sentido de redu
zi-lo, e sim em consolidá-lo, através da segu
rança_ e da confiabilidade. 

- ~- b enteildirn-entõ dO -GOverno o nossÕ enten
dimento - quando digo" Governo, nãO é _s_o'
mente as autoridades do _Ministro, do Presi
Qente, das funções dirigentes, __ quando digo 
GoVernO estou falando pelas Centenas de téc
nicos dedicados, competentes da Petrobrás, 
do CNP, da Comissão Nacional de Energia, 
do Instituto do Açúcar e do Álcool, de profissio
narssmceros que se dedicam a esse trabalho 
e que estudam essa matéria - pelos estudos 
feitos há entendimento de que a virtude mais 
uma vez está no centro, no meio. 

Devemos ter um programa do álcool equili
brado, para que cresçamos com ele. Com a 
ace1ere)~o muito rápida poderemos ter, no 
fl.lturõ; um problema muito QraVe; se cami
nharmos de forma mais Segura daremos mais 
tranqüilidade aos usuários de carro -a- ãk:ool 
e, assim, teremos confiança num programa 
cótr:f perspectiva maior de futuro. 
-- Nós não estamos propalando a redução ou 
a estagnação do programa do álcool; estamos 
trabalhando com a expectativa do programa 
do álcool crescer de 13 bilhões de litros em 
89 para 16 bilhões de litros em 95, com um 
crescimento também da frota nacional de veí
culos a__álcool, crescimento este, expansão es
ta que representará 50% dos automóveis Pro
duzidos ano a ano. 

Com relação às montadoraS de veiculas, 
-e aquela preocupação levantada pelo Presi
dente da_ Auto! atina, informo que não é pro
posta do Governo fazer com que o ajusta
mento da produção, ao nfvel de 50% seja ins
taritâne:ó-; O importante é que em um horizonte 
de planejarnento de urna safra de um ano, 
maio de 89, maio de 90, a produção se equi
pare, de forma que a indústria automobilística 
tenha tempo para se ajustar. Se nesse mo
mento ela está produzindo a um nível de 90% 
de veículos a álcool, ela terá tempo para se 
ajustar no horizonte do médio prazo. O que 
desejamos é um balizamento, uma sinaliza
ção; não pode ficar ao arbítrio da indústria 
automobilística produzir o que ela achar con
veniente em matéria de veículOs a álcooL Te
mos que ter uma sinalização da produção de 
vetculos a álcool compatível com a produção 
de álcool, sob p·ena de termos desabasteçf
rnento localizado, como tivemos em maio __ des
te ano, ou até um desabastecimento maior. 

De forma qtfe não estarnos·colocando uma 
camisa-de-força na indústria automobilística. 
Vamos corn ela discutir uma solução_de com
promisso que implique no equilíbrio entre o 

consumo de álcool dos veículos e a produção 
nacional de álcool. 

Com relação às exportações de petróleo, 
a Petrobrás caminha para reduzi-las, a cada 
ano. Já tem_os reservas e nãp conseguimos 
explor-á-las no limite do nosso consumo, por
que não temos os recursos para investir. Para 
se ter uma idéia, o investimento da Petrobrás 
em 1989 se situa ao nível de cerca de 2 bilhões 
e 600 milhões de dólares. 

Se dispuséssemos de mais recursos, -am
pliaríamos a nossa produção e importaríamos 
menos petróleo, A idéia das pequenas e mé
dias usinas está Serido perseguida pelo setor 
eMtrico. __ Esti!uriõs eStimulando a iniciativa pri
vada a participar do suprimento de energia 
com pequenas e médias hidrélétricas. 

Só nos dois últimOs rnes_es; já assinamos 
contratos de concessão mediante concorrên
cia pública para 3 usinas hidrelétficas de pe
queno e médio portes, e estamos trabalhando 
com o DENAEE para montar um programa 
de 100 pequenas e médias usinas hidrelétricas 
num horizonte de 24_meses. 

O empresa-riado privado brasileiro está res
pondendo muito bem e estamos confiantes 
de que vamos conseguir cerca de mil mega
watts, um milhão de quilowatts instalados, na 
base dessas pequenas e médias ustnas hidre
létricas. 

Quanto à Eletrobrás, que aqui está Com 
o seu- Presidente, o Dr. Mário Bhering, nós 
ternos que continuar trabalhando nas médias 
e grandes hidrelétricaS. 

Eu gostaria - s_e _o sr: Presidente me per
mitir e me der um pouquinho mais de tempo 
- de dar uma informü.ção de_ interesse rele
vante para o nosso Pais. 

A Eletronorte a_caba de conseguir melhqres 
informações sobre o potencial hidrelé:trlco da 
Região Amazónica e de identificar extraõrdi
nários potenciais desta região; acaba de co
nhecerrnelhor as potencialidades dos rios Ma
deira, T~pajós, Xingue Tocantins, e-ternos, 
assim um potencial de energia hidrelétrica_que 
se pode produzir a um baixo custo, é a energia 
realmente não poluente, é uma energia per
manente, renováveL Ali a Eletronorte _acaba 
agora de conhecer melhor o potencial do Ma
deira, que é superior a 1 O mil megawatts. En
tão, nào há como fugir de se implantar, no 
futuro, urna grande usiil.a hidrelétrica para 
aproveitar aquele grande manancial. 

No Tapajós encontrou-se um manandal de 
15 mil megawatts, maior do que o potencial 
de [taipu; no Xingu, a Usina de B_ela Monte, 
antiga Kararaô, com 11 mil rnegawatts e Tucu
ruí, com c_erca de 8 mil quilowatts. É uma 
formação privilegiada pela natureza. São ri_o_s 
que correm no Plano Central- e na interface 
do cristalino de apoio do Pli:malto Central com 
~grande bacia sedimentar da Amazônia ocor
rem grãndes quedas de 60/80 metros - que 
geram esse grande manancial de energia que 
está ai disponível para exploração pelo povo 
brasileiro. 

Além desses grandes mananciais nós pon
tos principais do Madeira, do Tapajós, do Xin
gu .e_ d9 _T_ocantins, a Eletrono_~~ também j~ 
conseguiu informações mais recêntes de qua-
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se 100 outros pequenos rnammciais de uma 
centena de rios menores, afluentes do Madei
ra, do Tapajós, do Xingu e do Tocantins que, 
ao se precipitarem do cristalino do Planalto 
Central para o sedimento da Amazônia, possi
bilitam a geração de alguns milhares de rnega
watts de potência instalada. 

De forma que isto é muito importante para 
o País, e o Brasil nã_o pode abrir mão dessa 
riqueza que é extraordinária, pois naquela re
gião há mias de 50 mil rnegawatts de fácil 
exploração e, desde que ela seja incrementada 
e compabbilizada com os requisitos _de prote
ção _do meio ambiente, será,- sem dúvida ne
nhuma, um passo avantajado em termos do 
nosso futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Fazendo soar a campainha.) -Nobre Se
nador Mansueto .de Lavor, V. Ex' tem apenas 
dois minutos para replicar. 

O SR. MANS(JETO DE LAVOR PRO
N(JNCJA D!SC(JRSO Q(JE, Ei'ITREG(JE 
A REWSÃO DO ORADOR, sERA P(JBIJ-
0\DO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao Sr. Ministro Vicente 
Fialho. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho)- Corri 
relação à área inundada pelas hidrelétricas da 
Região Amazónica, eu gostaria de informar 
ao nobre Senador que, se nós construirmos 
todos os aproveitamnetos hidrelétriCos da Re
gião Amazônica, nós não inundariamos mais 
do que 2% da região. Se nós implementarmos 
somente ~quelas usinas consideradas de alta 
rentabtlidade, que são as -que acabamos de 
citar, as principais, como a do rio Madeira, 
do T apajós, do Xingu e doTocantins, nós não 
Iremos além de 2 milésimos de inundação 
da Floresta Amazónica, o que representa, real
mente, um número pequeno n_o imenso espa
ço amazónico: 

O entendimento do_ Governo e, particular
mente, o entendimento dos companheiros do 
setor elétrico é o de que essa programação 
de aproveitamento do potencial hldrelétrico 
da Amazônia tem que ser levada à frente com 
um trabalho profundo, cuidadoso, em relação 
ao meio ambiente. A Eletrobrás ê considerada, 
pelo Banco Mundial e pelo Banco lnterame
ricano, como uma das companhias de produ· 
ção de energia do Mundo que maior cuidado 
tem demonstr_ado com relação aos aspectos 
ambientais. De forma que essa cautela na área 
da Amazônia será uma continuidade do traba
lho que a Eletrobrás vem desenvolvendo nas 
demais regiões do País. . 

O estoque estratégiCo do álcool es~. por 
norma legal, estabelecido em 1 bilhão de litros, 
o que corresponde a um mês de co_ns_umo 
da nossa frota de vefculos a álcooL Durante 
essa crise de desabastecimento locaUz.aQo, 
nós tivemos que lançar mão de uma_ parcela 
importante desse estoque estratégico, que foi 
utilizado em mais de 50%,_ para evitar que 
houve.ss_e um desabastecimento generalizado. 
No Plano de Safra feito pelo JAA para o álcool, 
entendimento com o Conselho Nacional do 

Petróleo, no período de 89/90, levou-se em 
contê) uma estimativa de 12 bilhões e 500 
milhões d~Jitros de &Jcool para consumo de 
veiculas, Seiido 1 O bilhões e meio para o con
sumo de veículos -a álcool e 2 bilhões para 
a mistura de álcool na gasolina. Desses 1 O 
l;lilhões e meio destinados aos veículos a ál
cool estaria incluída a recupéração do estoque 
estratégico de 1 bilhão de litros de álc:ool que, 
de acordo com resolução da Comissão Nacio
nal de Energia, deverá ser o- estoque mínimo 
da ·petrObrás, no tocante ao álcooL 

Assim, usamos parcia1mente mais de 50%. 
Mas, quando começamos a produzir a nova 
safra, ainda tínhamos uma limitada reserva 
nos tãnques de estocagem àa Petrobrás, 

O SR. PRESIDENTE(Nelson. Carneiro) -
Agradeço a V. Ex• 

Concedo_a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O Sr. Jutahy Milgalhães-_ -sr. Presiçleil
l~ peço a Pé!lavra pela ordem. 

O SR.--PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a pal~vra, pela ordem, a V. Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães (PMDB - BA 
Pela ordem:} - Sr. Presidente, foi da malOr 
importâncíãOs senadores Iram Saraiva e Man
su~to de Lavor trazerem à baila essa questão 
do álcool, da gasolina, enfim, o sistema da 
política energética como um todo. 

A solicitação da presença, aqui, hoje, do 
Ministro foi a respeito, especificamente, da 
parte de energia elétrica. E são muitas- acre
dit9 - as indagaçôes que dev~m ser feitas 
neste sentido. 

Embora reconhecendo que esta é a questão 
principal ao nosso dia-a-dia, a que interessa 
mais de perto à popuJação brasileira, e foi bom 
aproveitarmos a presença do ministro para 
isso, não seria agora o momento de retornar
mos àquilo que especificamente está cons
tando do requerimento de informações e da 
convocação do ministro? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-oAcredito que os Srs. Senadores têm liber
dade de fazer as indagações. Se o Sr. Ministro 
julgar não ter sido convocado para depor so
bre este assunto, recursar-se-á a fazê-lo. Mas, 
enquanto S. Ex1' quiser dar as respostas _que 
digam respeito aos desdobramentos de sua 
própria Vasta, acho que não há como coibir 
a intervenÇãO"-dos Srs. Senadores, desde que 
a~eita pelo Sr. Ministro. _ 

- Cohceâo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHA lfS PROtf(JNCIA 
DISCQRSO Q(]E, E/'ITREG(JE A REVI
SÃO DO_ORADOR, SERÁ P(JBIJCADÓ 
POS:"ERIORMEi'ITE. 

O SR. MiNISTRO (Vicente rialho) -Eu 
pediria permiSsão ao presidente do Senado 
para que o companheiro Mário Bhering, presi
dente da Eletrobrás, respondesse com relação 
aos motivos da postergação da Hidrelétrica 
de Ilha Grande. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Bc' a permissão. 

O Sr. Mário Penna Bhening-Srs. Sena-
dores, Sr. Ministro: __ 

O Dr. Holtz conhece muito bem o problema 
de Ilha Grande. É um projeto caro, comparado 
com a alternativa de !tá e, onde, neste mO
mento, estamos tentando concentrar as nos
sas ações enl projetas mais económicos. Isso 
não significa que llha Grande tenha sido aban
donada, mas perdeu posição em relação às 
soluções mais baratas. 

A questão da ponte é uma questão mãis 
do Ministério dos Transportes, com o conheci
mento de V. EX" Creio que o Dr. Holtz também 
·êónhee.e muito bem o problema. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho) - V. 
Ex" permitiria que o Dr. Holtz desse mais um 
esclarecimento sobre a questão? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--::-Dou permissão a V. Ex" - -

O &R. MINISTRO (Vicente FialhO)- Pois 
não. 

O Sr. Antô-niÕ Carlos Holtz - Eu só 
-gàstaria de icresceniar, em termos de irifor
maçãó aos· SrS. Senadores, _que o Projeto de 
Ilha Grande é um projeto tarTibém que inunda 
uma área muito elevada, apesar de já ter sido 
consignada a sua diminuição de cota, com 
a _finalidade justamente de diminuir essa ái"ea. 
Apesar disso, a área inundada é bastante ele
vada, e os aspectos ambientais de Ilha Grande 
estão sendo estudados em profundidade, para 
que a usina possa realmente ·ser PfOgrainaaa 
de uma maneira mais firme. Por essa razão, 
ela foi postergada ém benefício de outras üsi
nas hidrelétricas, quei"jJodern ser conStrUídas 
a mais curto prazo, por ter menores impactos 
ambientais, embora também enfrentando pro
blemas de relocação _de populações, como 
a Usina de !tá, Usina de Machadinha, us.inas 
que estão localizadas no rio Uruguai, entie 
Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. 

Agora, a Usina de Ilha Grande, tendo stdo 
postergarda, também teria qu€: ser adiada a 
sua ponte. Mas a ponte é de grande interesse 

-00Mir1ístério dos Transportes, por unir dois 
EstadoS de alta prodUçaci, e para que pOSsa 
desJo·car as safras, dessa duas áreas. Essa 
ponte, então, será realmente tocada com re
cursos agora do Ministério dos Transportes, 
porque até hoje foi tocada com recursos do 
Ministério das Minas e Energia, com recursos 
~pecifical!lent~ da ELETROS9"L. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--A mesa esclarece_que, excepcionalmente, 
permitiu que os assessores colaborassem 
com o Sr. Ministro, exatamente pela razão le· 
Vãntada pelo nobre Senador J utahy Maga
lhães. S. Ex' não foi convocado para falar sobre 
a Ilha Grande nem sobre a ponte. 
_ De modo que _teria de se valef dos seus 
ass_essores. para lhe prestarem os esclareci
mentos_necessários. 
___ De acordo com o Regimento da Casa, so
mente o ministro poderá fornecer diretamente 
essas informações. Quando não as tiver, pode-
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rá entregá-las por escrito. Mas_, em face do 
inusitado da pergunta, fora do requerimento 
pelo qual foi convocado o- Sr. Ministrá, era 
natural que S. Ex" não tivesse os mesmos es
clarecimentos, que os seus assessotés~-mais 
em cantata com o problema, pudessem ofere
cer ao Senado. 

V. Ex" pode concluir. 

O SR. MINIS1RO (Vicente_Fialho)- Com 
relação à ponte, nós mantivemos entendimen
tos com o Ministério dos Transportes e fize
mos uma solicitação ao referido ministério, 
dos recursos necessários para a continuidade 
das obras do corrente exerdclo, inclusive, tam
bém, já solicitamOs que o Ministério dos 
Transportes alocasse recursos para a conclu
são da obra, no exercício de l 990. Enten
demos que esta é uma obra importante, como 
o nobre senador aqui se referiu, pois hoje é 
uma ponte estratégica para o sístema de transR 
portes daquela região. Nós vamos contribuir 
para a conclusão daquela ponte. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a paJavra ao nobre Senador -Cid 
Sab6ia de Carvalho. 

O SR. CID SI\BÓIA DE CARVALHO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
QUE À REVISÃO DO ORADOR, S_ERA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE 

Só uma informação adicional, porque na 
Região Nordeste temos uma hidrologia mais 
desfavorável. AtuaJmente, temos problemas 
hidrológicos no _São Francisco. Os reserva
tórios de Sobradinho, Itaparica e Três Marias 
estão com- um nível de reserva, o que nos 
impõe cautela. O nosso Companheiro da 
CHESF está fazendo uma programação para 
começar a gerar energia termoelétrica, porque 
cada unidade de energia termoelétrica que se 
gera nessas unidades é mais água que se re
tém nos grandes reservatórios do São Fran
cisco. 

Além desses 700 megawatts que hoje estão 
sendo transferidos de Tucuruí para o Nordes
te, há disponibilidade ainda-em T ucuruí; T ucu
ruí pode mandar para o Nordeste até 2.600 
megawatts. De forma que temos ar uma reser
va de energia que pode ser transferidCl de_Tu
curuí para o Nordeste e se constitui em fator 
de segurança para o futuro. ltaparica é uma 
usina de 2500 megawatts, está operando com 
apenas -700 megawatts. A CHESF está este 
ano trabalhando firme em ltaparica, para que 
sua construção seja concluída até 1990; é 

-- fnais uma reserva de energia -disponível para 
a Região do Nordeste. 
- De forma que a situação do Nordeste hoje 

é muito positiva, no que concerne à garantia 
de suprimento a curto, médio e longo prazo. 
Com apenas aquele pequeno intervalo de 

O SR. M.INISTRO (Vicente Fialho)- Caro --mvg5, onde há um déficit de risco, déficit esse 
e ilustre conterrâneo Senador Od Sab6iã. de qtie poderá ser eliminado com a antecipação 
Carvalho, com relação ao racionamento dO - de Xingó para dezembro de 1993. 
Nordeste, de Já para cá várias medidas impor- Como conhece o ilustre Senador, Xingó é 
tantes __ foram adotadas, que tranqUilizam o uma usina com condições extraordináriaS. 
Nordeste neste horizonte dos ,próximos cinco Uma usina com um baixo custo de implan-
anos de rúveis de déficit de energia inteira- tação, usina de 5 mil megawatts e um custo 
mente aceitáveis. Com umaoaÇ:ão de anteci- de cerca de 2 mil, 2,5 a 3 bilhões de dólares. 
pação de Xingá, podemos estender esse nível As condições, portanto, com relação ao 
de segurança de suprimento do_Nordeste por Nordeste mudaram d_a_quela época do rado-
mais dez anos. ataria algumas providêncais namento para cá. O Nordeste de hoje é uma 
importantes adotadas pelo Governo para reR região que tem um suprimento de energia 
solver o problema do suprimento de energia assegurado ao longo dos pró}Qmos dez anos. 
no Nordeste. 

Foram construídas duas linhas de transmis
são-de Tucunú para a Região Nordeste. Essas 
duas linhas de transmissão, de 50() kilowatts, 
neste momento estão transferindo de Tucuruí 
para a Região Nordeste uma média de mil 
e cem megawatts. 

Uma parte dessa energia está indo para o 
Maranhão e 700 megawatts estão s_endo entreR 
gues à CHESF. Jss_o constitui um reforço Im
portantíssimo para o Sistema Nordeste -
CHESF. . . . 

Além disso, outro dado importantíssimo se 
refere à @htrada em operação da Usina de 
(taparica, que Já está operando com três má
quinas de duzentos e dnQüenta i"negawatts. 
Elas estão produzindo um pouco abaixo da 
sua carga total. Neste momento, ltaparica está 
suprindo o Sistema Nordeste com setecen_tos 
megawatts. 

Foram também adquiridas unidades gera
doras termoelétricas ao nível de cento e vinte 
e nove megawatts. Essas unidades estão disR 
ponívels, já estão funcionando neste momen
to. Uma parte delas com potência de 75 mega
watts. 

Relativamente ao Proá\coo\, concordamos 
com -o-ilustre Senador. O Proálcool é um pro
grama importante para o País, é um Programa 
do qual o País não pode mais abrir mão, foi 
ürila conquista brasileira, ím-par. 

Jriformo ao senado que, recentemente, re
c:eber;n_os uma missão do governo mexicano, 
que desejava conhecer de perto o ProáJcool, 
peque a· Cidade do Mé}Qco é uma das mais 
poluídas do Mundo. Há uma grande preocu
pação do governo do México em reduzir o 
nível de poluição gerado pela frota automo
bilística, e o uso do álcool seria uma alternativa 
para reduzir o nível de poluição daquela cida
de. De forma que o Programa do Álcool é 
visto pelas oatras nações como um exemplo 
de programa bem sucedido. 

Para a continuidade do êxito desse progra
mp, n~~e$itamos ser cautelosos. O Programa 
do Álcool precisa de um planejamento de cur
to. médio e longo prazo extremamente ctite~ 
rioso~ sob pena de termos uma criSe no futuro, 
e; af, sim, COrilprometeremos de forma defini
tiva esse programa. 

O maior aliado do Proálcool é a segurança. 

E a segurança do ProáJcool só _s_e_ obténl cOm 
o planejamento. E o planejamento pressupõe 
a compatibilidade do consumo com a produ
ção, e isso passa pela sinalização da expansão 
da frota de veículos a álcool no país. 

-o SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
SabQia de. Carvalho. 

O SR, CID SABÓM DE CARVALHO 
.PRONCINCIA DISCURSO Q(JE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
f'(}BUCADO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. ÇHAGAS RODRIGUES (PSDB 
- PJ) - Sr. Presidente, Sr. M_inistro Vicente 
Fialho; Srs. Seri"adores: a Mensagem Pr~sideri
cial, enviada ao Congresso na abertura desta 
Ses:Sao Legislativa, diz, na página 91, o se
guinte: 

"Para 1989 prevê-se _um crescimento do 
mercado de energia elétrica de 6,4% e 
uma ampliação da capacidade instalada 
de7,7%". 

Disponho de poaco tempo, na forma regi
mentaL De modo_ que perguntaria a V. Ex
se existem algum projeto no sentido de_ au
mentar a capacidade da Usina Hidroelétrica 
de Boa EsperartÇa. Eu fã\0- eiri Boa Esperança, 
Sr. Ministro, porque, ainda quando Deputado 
Fedciral nO-Rio -de Janeii-o,-na-Comlssão de 
Oiç:ameiltO fui o pdmeirO Congr€:ssísta a apre
sentar emenda pleiteando, e obtendo, recur
sos orçamentários para estudos, projeto e ini
cio da construção da Barragem de Boa Espe
rança, o que consegui no Governo Juscelino 
Kubitschek. De modo que esta seria a minha 
primeira pergunta. 

Já que V. & generosamente, em sua bri
lhante exposição, logo na introdução, se per
mitiu faJar sobre o álcool, quando disse que 
a lenha e o carvão mineral foram estimulados 
como substituto do óleo combustível, o álcool 
como substituto da gasolina, dando, assim, 
uma visão mais iiberal, n1ais etâsríca", mesmo 
_porque os problemas, estão_ intimamente rela
cionados, eu me permitiria ler o Jornal do 
Brasil,-de 26 de abril último, que diz na página 
15: 

"Usiri.elrbtf ameaçam:· prOvOCar falta de 
ãlcool em maio". 

Vou ler apenas o início_ da notícia: 

"O País corre o risco de não ter álcool 
hidratado a partir dá segunda semana de 
maio, já que os estoques são suficientes 
para atender ao consumo apenas até a 
primeira semana do próximo mês e os 
usineiros da região Centro~Sul estã-o 
ameaçando não honrar o compromisso 
de antecipação da safra de_ áJcool, se o 
Governo -não conceder um reajuste de 
50% no produto." 

Não sei, Sr. Ministro, Se, Quando sUa -Exce
lência o Senhor Piesidente d8. República de-
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nuncia o grevismo, ele também se refere a 
esse grevismo dos usineiros, parede, ou Jack 
out. O certo é que a notícia fOi dada o mês 
passado. GOstaria de saber se V. Ex", diante 
disso, ou i::e algum dos seus técnicos, tomou 
alguma providência para prevenir ou reduzir 
a crise. 

Se V. Ex", Sr. Ministro, me permite, ainda 
sobre o assunto álcool, o Jornal de BrasDia 
de hoje diz (também vou reduzir): 

"O Governo quer -que a indústria auto
mobtlística reduza a produção de veículos 
a álcool" ... "A relação atual é de 80% pim~ 
carros a álcool e 20%, talvez até menos" 
--; V. EX' falou fO% - "para veiculas 
a gasolina." 

E mafs adiante: 

"O Jornal de Brasília apurou -ãirlda 
que, para a Petrobrás, continua sendo 
ideal a fórmula por ela sugerida de redu
ção da produção de carros a álcool para 
30% do mercado, contra 70% de carros 
a gasolina. Isso porque, conforme argu
mentação da empresa, na hipótese de 
se produzirem 50% de cada um dos dois 
tipos de carros - álcool e gasolina -
a demanda dos combustiveis evoluiria de 
296 mil barris/dia eni 1988 para 361 mil 
barris/dia em 1997. Neste caso, segundo 
a Petrobrás. o crescimento da demanda 
de álcool exigirá a produção __ de cerca de 
17,3 milhões _de metros cúbicos em 
1997, superando assim a capacidade ins
talada de 162 milhões de metros cúbi
cos." 

E um pouco antes lemos ainda esta noticia, 
para terminar: 

"Ao reconhecerem precedência" -
deve ser procedência, aqui deve haver um 
equívoco do jornal -"na alegação dos 
usineiros de que a cdse do álcool já era 
prevista pelo governo, que nada fez para 
evitá-la, alguns setores ligados à direção 
da Petrobrás se justific~rarn lembrando 
que a empresa não poderia, indefinida
mente, arcar com os prejuízos do Proál
cool. Segundo eles, a Petrobrás está prati
camente paralisada, impossibilitada de 
fazer novos investimentoS, enquanto o 
governo continua subsidiando a diferen
ça do preço do álcool ao consumidor, 
pertencente_à classe média alta." 

Assim, Sr. t-1inistro, termfno, preocupado 
com a situação da Petrobrás. 

Este Programa do Álcool pode e deve conti
nuar dentro das nossas possibilidades. Se for 
o caso, que a produção seja de 50% de carros 
a gasolina e 50% de carros a álcool. 

Sr. Ministro, pedira a atenção de V. Ex", por
que não é pos_sível que a Nação continue a 
subsidiar, através do álcool, as chamadas clas_
ses altas, que muitas vezes o consomem em 
piqueniques e em passeios_de fins de semana, 
quando há tantos problemas que exigem uma 
solução justa, em favor do povo. 

Não me parece justo que este prejuizo re
caia sobre a Petrobrás, não me parece justo 

que o _álcool queimado em carros que desfi
lam em passeios de fins de semana, e viagens 
de turismo seja subsidiado, em últi_ma análise, 
por todo o povo brasileiro, que hoje mal pode 
andar de ônibus. 

Aqui termino estas considerações, certo de 
que o espírito patriótico e nacionalista de V. 
Ex- nãÕ- há- de permitir que a Petrobrás conti
nue prejudicada, ou seja, que todo o povo 
continue subsidiando este álcool consumido 
p-elOs proprietários de automóveis. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho) - No
bre Senador Chagas Rodrigues, com relação 
a Boa Esperança, temos boa informação-para 
dar a V_ Ex" e aos Srs. Senadores. 

Este_ano, de outubro para novembro, esta
remos duplicando a capacidade de geração 
de Boa Esperança, que atualmente opera com 
duas máquinas de cinqüenta e dois mega
watts. Em outubro colocaremos outra máqui
na de sessenta megawatts e, em novembro, 
outra de sessenta megawatts. De forma que 
até novembro teremos mais cento e vinte me
gawatts instalados em Boa Esperança, mais 

-do que duplicando a capacidade instalada 
dessa Usina. 

Isto também, em parte, complementa a in
formação solicitada pelo nobre Senador Cid 
Sabóia de CaJValho, com relação _às medidas 
que protegem o Nordeste no futuro, em ter
mos da segurança de abastecimento de ener
gia. Boa Esperança também tem a sua contri
buição, com mais cento e vinte megawatts 
instalados. 

Com relação __ às capacidades, de fato, na 
mensagem presidencial previa-se uma de
manda de 6.4, que se está confrrmando, pois 
estamos com o crescimento da demanda em 
tomo.de 6%,62%. O compOrtamento da de
manda, ao longo destes últimos cinco anos, 
tem-se situado nas proximidades de 6%, e 
a ampliação da capacidade instalada também 
se tem registrado nas proximidades da indica
ção da mensagem pr:esidencial, porque insta
lamos mais máquinas em ltaipu, mais máqui
nas em Tucurui, mals máquinas em Boa Es
perança, e mais máquinas em Jtaparica. De 
forma que ampliamos sensivelmente a capaci
dade geradora de energia do País. 

Neste momento, estamos em ltaípu, por 
exemplo, já com 13 das 18 máquinas instala
das. E o cronograma de instalação de mais 
máquinas em Itaipu está seg'uindo normal
mente. 

Com_ rel_~ção a Tucuruí, recentemente en
traram em operação novas máquinas. de for
ma a se tender para a total utilização da pri
meira etapa, que nos perinttirá 3.900 mega
watts de energia. 

Corri -relação à informação -que V. E:<' leu 
no Jomal do Brasil, quando os próprios pro
dutores d~ álcool sinalizavam para a falta de 
álcool, era previsível. São exatamente aqueles 
dados que passamos aqui para V. Ex" O álcool 
do Centro-Su1 responde. POr 80% da produção 
brasileira. O álcool é produzido de maio a no
vembro. Há uma entressafra de dezembro a 
15 de maio do ano seguinte. Quando chega
mos a abril, os _estoques já estavam muito 

baixos e a entrada de veículos novos conti
. nuava elevada. De modo que era fácil prever 
· a possibilidade de desabastecimento localiza
do. 

As,medidas foram adotadas. Nós, indusive, 
reduzimos a mistura do álcool anidro; que an~ 
teriormente er~ de 22% para 18%. Ai. econo
mizávamos alguma coisa como 4% em 2 bi
lhões, mais de 400 milhões de litros de álcool. 
Corrijq_ eSta informação, porque, Como a me
dida já ocorreu no- mês de abril, ela_ não se 
estendeu por todo ano, de forma que, se ela 
tive$se estendido-se por todo o ano, seria 4% 
de 2 bill:l9es de litros, mas _eJa ocorreu ap-enas 
durante os meses de abril e maio. Os efeitos 
da economia de álcool gerados por essa me
dida corresponderam a 4% de consumo do 
álcool anidro, durante os mes;es de abril e 
maio. 

De forma que, n"âo entendemos essa notícia 
como movimento paredista dos produtores 
do álcool, mesmo porque, no momento em 
que a crise do álcool ocorreu, nós convidamos 
os produtores de álcool pa"ra um entendimen
to, e eJes se propuseram a antecipar a safra 
de 89-90. Qualquer movimento -paredista por 
parte dos produtores do álcool, criando um 
desabastecimento, seria uma medida contra 
eles próprios, porque seriam os principais pre
judicados no caso_de uma débâde do Programa 
do Álcool. 

De forma que, por esse rãciocínio de que 
os principais prejudicados com qualquer débá
de no Programa do Álcool são os próprios 
usin.eiros, que têm lá um grande capital inves
tido, _em função disso não entendemos que 
tenham feito qualquer movimento paredista. 

Foi apenas uma previs_ão antecipada, à luz 
do conhecimento dos estoques~ que ninguém 
mais do que eles c-onhecem ·o seu nível em 
cada época, porque uma parte dos estoques 
fica nos tanques da Petrobrás e outra parte, 
nos tanques dos próprios usineiros. 

Quanto às posições que v. ex~ também teve 
oportunidade de ler no Joma/ do Brasil, relati
vamente a 30% de produção de carros a 
álcool e 70% de carros _a gasolina, os nossos 
companheiros fiZeram, principalmente, três 
cenários para o. período 89/95. Foi feito um 
cenário: 30% de Ccirros a álcool e 70% de 
carros a gasolina; um segundo cenário, de 
50% de _Carros a álcool e _50% _de carros a 
gasolina; e um terceiro cenário de 70% de 

-carros a álcool e 30% de carros a gasolina. 
A constatação é que com o cenário de 30% 

de carros a álcool e 70% de carros a gasolina 
prejudicaríamos os produtores de álcool, por~ 
que nao permitiríamos a expansão possível 
dos __ 13 bilhões atuais para os 16 biltiões de 
litros que eles já têm capacidade instalada no 
período de 1989/1995; prejudicarfaffios, por
tanto, nesse nível, os produtores de álcool. 

No nível de 70% de carros a álcool e 30% 
de carros a gasolina: não teríamoS o abasteci
mento de _álcool assegurado e o ponto de equi
líbrio encontrado foi na relação-50% de cada. 
A curva de consumo/produção se compati
bilizou ao longo do perío_do 1989/1995 em 
50% de carros a álcool e 50% de carros a 
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gasolina. De fato, se tivéssemos 70% de carros traz_~ r esses esclarecimentos em tomo do_ pro-
a á1cool no período de 1989!1995, chegaria- blema energético, que fot â: temátíca Central 
mos a 199.5 com_ l.,!_ffia pro-dução bem acima do requerimento do ilustre representante_ da 
da capacidade instalada atual, criando urn Bahia, dá V. Ext uma demonstração, também, 
descompasso entre_ .a produção e o consumo. de compreensão, ao responder a matérias di-

Sr. Presidente, se V. Ex' me permite, quero versas daquelas previstas no requerimento do 
complementar a última pergunta do Senador __ nobre Senador pelo Esiado da Bahia, o Sena
Chagas Rodrigues, que se refere ao subsídio . dor.J_utahy Magalh~es. V. EX', aqui, respondeu 
do á1cool. _ às interpelações dos Srs. Senadores sobre as-

Sena._dor, não estamos subsidiando o pro- suntos_ qu_e se vinculam às atribuições do Mi-
duto para o proprietário de vekulos a álcool. nistêriO das Minas e Energia, e o fez com brilho 
!nlcialmente, a conta álcool foi positiva na Pe- e pleno conhecimento desses temas que hoje 
trobrás, porque havia um consumo maior de integram o âmbito de competência desta ?as-
gasolina e um menor de álcooL A parcela de ta. 
álcool anidro coloça.da na gasolina fazia com- Nobre Ministro Vicente Fialho~ na expoSição 
que a conta álcool fosse positiva, depois cres- inicial de V. Ex;', à página 18, está dita a seguin-
ceu muito o consumo de álcool, com relação ~e. pergunta: -
à parcela de anidro misturado à gasolina. En- - - "Qual o risco d."ê -se Voltar ao racioria-
tão, a conta á_lç:o_ol passou a ser altamente mento.de energia no Nordeste nos próxi-
deficitâria para a Petrobrâs. Nessa época, a mos anos? · 
paridade do preço do álcool com relação ao Diante das perspectiVaS atuais de com-
da gasolina era de 67%, mas essa posição portamentodom~c<;!ldo,_ecgma_entrada 
foi corrigida. A paridade atual do álcool cqm_ em operação_ da UHE (taparica, não se 
relação à gasolina é de 75%. De forma que, visualizam maiores dificuldades no aten-
ao nLvel de paridade de 75% álcool-gé!Solina, dimento ao mercado do Sistema lnterli-
a conta álcool daPetrobrásê equilibrada. O Qa"dO Norte/No!-deste, a-:Curto prazei. afê: 
álcool não está_ mais resultando ~m prejuízo o ano_ de 1 992:" 

para a Petrobrás. - Em outra transparência, projetada aqui, fot 
A Petrobrás necessita, para o equilíbrio do dito: 

seu sistema de produção, é que natUralmente, 
não haja uma redução da produção dos _carros 
a gasolina a zero, senão ela vat ficai" cõm esto
que de gasolina, que terá que exportar, dépe"n
dendo de todos os problero~ da ~xportação. 
Coniõ'"ê-sabido, hoje temos uma larga expor
tação para os EStados Unidos; mas não é con-
veniente fundamentalmente para o Pals, parti
cularmente para a Petrobrás, não é conve
niente para o País tenhamos toda a gaSOlina 
produzida exportada, porque isso coloca o sis
tema de exploração petrolífera brasileira numa 
situação muito insegura, muito dependente 
das oscilações do mercado internacional. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Preside_n
te, se V. ~me- petmite? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex" quer fazer a réplica? 

O Sr. Chagas Rodrigues- Não. Apenas 
para agradecer as informações prestadas pelo 
honrado Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- com a palavra o nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB --CE. 
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Sr. Ministro Vicente C:iva.lc~nte 
Ralho. 

Antes de mais nada, saúdo a presença de 
V. ~ na tribO na do SenadQ Federal, atenden-_ 
do a uma convocação desta CÇJ.sa; por tnida
tiva de um dos se;]JS m;:lis brilhantes integran
tes, o Senador Jutahy Magalhães, que, com 
dignidade, representa, aqui, o p-ovo da Bahia. 
E. V. Ex", vindo hoje ao Senado Federal, para 

'TRANSPAR~NCIA 12 

-A partir do ano de 1993, as--CondiÇões 
de atendimento tendem a piorar significa
tivamente, indicando possibilidade de ra
doname:nto na região. Neste contexto~.-a 
recuperação do_ cronogi"Çlli)a da U.HE: Xin
gó, deslocada por restrições financeiras 
de julho!l 993 para julhal1994, bem co
mo a manutenção do cronograma da se
gunda etapa da UHE Tucuruí, cujo início 
de operação está programado para ju~ -
nho/1995, são fundamentais para garan
tir o atendimento ao mercado regional, 
reduzindo as chances de racionamento 

-de energia elétrica." 

~Ilusiiê- Ministro Vicente Fialho, v._ Ex" sabe 
que em f987, quando o Nordeste foi cruel
mente atingido por um longo período de r<J.do
namento de energia elétrica, com implicações 
econõiniçãs e soc_iais, as mais graves, as Ban
cadas da _ no_ssa Região - Re_gião à que V. 
Ex" também, para honra nossa, pertence -, 
as Bancadas movimentaram·se no sentido de 
a:s::!egurar a nOrrnal_idade do fornecimento de 
energia, sUpetã.ndo-se aquela dífículd<;!lde 
ernergencial e garantindo-se soluções defini
tivas para os anos_sl,Jbs~üentes. 

Recordo, Sr. Min_istro, naquela ocasião o que 
se alegava era qu-e ã baixa pluviosid"ade do 
rio_ São Francisco afetara a Usina de Paulo 
-AfonsO e a Chesf não tinha condições, nà"quele 
mo:mento, de atender à demanda, daí ter-se 
originado o racionamento de energia elêtrica. 

O Presidente da Chesf, Dr. Aleluia, parti
cipou conosco- nós, representantes nordes
tinos, Senadores e Deputados da Região -
de sucessivas reuniões. O Conselho Naçional 
de-Águas e Energia ElétriCa também se de:;,lo
_r;Qy para er:tcontros - um deles em_ Sergipe 

- e a nossa bancada se fez_ representar pelo 
Deputado Federal Carlos Benevides. Enfim, 
houve um~ movime-ntação, e da ~ii.ossa parte 
não houve, em nenhum momento, q-ualquer 
atitude que pudesse significar omissão diaflte 
d~ wna c:I!.têstão d_e indiscutível r~levânc:ia, co
mo-é a bus~ -de alternativas energéticas para 

- a rióssa Região. 
Neste mofnento. Sr. Ministro Vicente Fialho, 

a usina de XínQó Sl,lrgiu como uma das alter~ 
nativas mais viáveis, -thegatido mesmo a ser 
efetuada solenidade no Palácio do Planalto_, 
com a presença de cerca de 130 Deputados 
e Senadores. Nessa C>Gasião, mesmo com·a 
chancela osterisiva do Presidente da Repúbli
ca, e o anúncio formal do cr_onQgrama de 
obras para a Usina de Xingó, o que-se consta
tou, lamentavelmente, foi que ã _área econó
mica do Governo se manteve- inflexíve( no afã 
de reduzir- e redUz.ii- -como" Sr. Ministro? -
drasticamente o c.ronograma delineado, dan
do lugar à dirninuiç_ã,o_do ritmg das obras leva-
das a efeito. · -

O SR. PRESIDENTE (Nelsoo Carneiro) 
-O tempo de V. &. já acabou. 

O Sr. Mauro Benevides ~Tentarei sinte
tizar, nobre Presidente. A matéria_ é de tanta 
relevância que V. Ex! acha que eu estou extra
polando o tempo regimental. Vou-me cingir, 
jã agora, às interpelações ao Sr. Ministro. 

Hoje, repOrtando-se às dificuldades ·energé
ticas do Nordeste, ao lado de citar a usina_ 
de ltaparica, em via de condúsão, e-a da Pedra 
do Cavalo, anu_ncia V. Ex' que Xingó prosse~ 
guirá- sem -in:terrupçãd, pOdendo ser anteci
pado, inclusive o início do seu func:ior\.amento. 
É UfDa infonnação que V. EX' dá à Casa, Sr. 
Ministro Vicente cavalcante Fialho, com a res
ponsabilidade de Ministro das Minas e Energia. 
Diante dos antecedentes do anúnçio da usina 
de Xingó e_ e.om a presença - mais do que 
a presença com a garantia da palavra do Se
nhor Presidente José Samey, que, naquele 
momento~ recebia_ a todos nós, Senadores e 

_ Deputados -, V. Ex" afirma que a usina de 
Xingó será uma esplêndida realidade. 

A pergunta que faço a V. Ex' é a seguinte, 
desdobrada em 3 itens: 

1) Para o corrente exeréício de 1989 foram 
consignªdos r_ecursos bastantes que garan
tam a continuidade de Xingó, objetivando-se 
a antecipação do seu funcionamento para 
1993? 
ta primeira pergunta. 
A segunda pergunta: há previsão_ para o iní

cio de funcionamento d'* Usina Pedra do CãVi:t
lo, com os seus 600 megawatts? 

E a última pergunta, Sr. Ministro Vi_cente 
Cavalcante _Fialho, para não descumprir a re
comendação do nosso Presidente Nelson Car
ileiro; o linhão de Tucurul~Presidente Outra 
eStá correspondendo' à expectativa do Minls· 
tério em termos de também suprir à demanda 
energética do NordeSte? 

São estas as três indagações gue submeto 
à lúcida manifestação de V. Ex• Deste cair de 
tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--- Nobre Senador Mauro 6.enevides, V. Ex' 
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usou os_sete_minutos; os cinco que tinha e 
os dois da répUca. Assim, V. EX' já esgotou 
o seu tempo. 

Concedo a palavra ao Sr. Ministro Vicente 
Fialho. 

O SR. MINISTRO (Vicente Ftalho)- Dus
tre Senador Mauro Benevides, meu caro con
terrâneo, com relação a Xing6, neste exercício 
estão sendo alocados 280 milhões de dólares 
do programa da Eletrobrás, assegurando para 
a Chesf recursos de repasse Eletrobrás/Chesf 
e os próprios recursos da Chesf, que são sufi
cientes para tocarmos as obras dos túneis de 
desvios de Xingó. Não poderíamos atrasar es
sa obra, sob pena de inviabilizarmos Xingó 
para dezembro de 1993. 

Estamos também fazendo algumas obras 
na área da casa de máquinas da Osina de 
Xing6. 

De forma que o Goverrio do -PresídeilteJosé _ 
Samey está assegurandO os recursos no exer
cício .. de 89, que permitirão que Xingá seja 
condufda até dezembro de 1993. Nós não 
estamos fazendo com que a parcela pertinente 
ao trabalho-de 89 se COnstitua num garQalo, 
num caminho crítico, para que Xingó e;ntre 
em operação em 1993. No entanto, para que 
isso aconteça há necessidade de que nos exer
cícios· de 90, 91, 92 e 93 ·haja um reforço 
de r~cursos para a obra de Xingó. 

No presente exercido, estamos fazendo a 
etapa que_ consiste na cobertura do caminho 
crltiOJ, mas, a partir de 1990, se houver faiha.S 
de recursos, Xingá não _poderá ser colocada 
em operação para 1993. ----

O Presidente Samey, quando da aprovaçao 
do programa da Eletrobrás considerou priori
dade o cumprimento da parcela do Governo 
referente ao cronograma da obra de Xingá, 
pelo entendimento que Sua Excelência tem, 
como todos nós do se_tor _elétrico; de que essa 
obra é vital para que o Nordeste não venha 
a sa;frer problemas de suprimento de energia 
nos anos de 1994 e 1995. 

Com relação aos dadõS- que V. Ex1' leu na 
palestra, teríamos que acrescentar as seguin
tes informações: 

Os níveis de déficit, ano a ano, são calcu
lados por uma metodologia específica do se
ter elétrico, que leva em conta uma recor
rência de séries hidrológicas de dnqCienta e 
quatro anos. De forma que se tem um elevado 
nível de segurança com relação à metodologia 
de cálculo, de nível de risco, feita por parte 
dos companheiros da Eletrobrás. 

Os nossos companheiros da Chesf fizeram 
ainda uma reavaliação desses níveis, e aí já
não mais com base nas séries hidrológicas, 
a qual considerou as mesmas da Eletrobrás, 
mas já levando em conta informações relacio
nadas com a expansão do mercado de energia 
do Nottleste, que não se tem comportado co
mo ·previsto anteriormente. Com essa reava-
liação recentemente feitâ pelo companheiro 
Aleluia e os seus colegas da Chesf, ele chegou 
à conclusão de que o déficit previsto para 1993 
já não é mais aquele de 9.3%, que s_eria um 
déficit acima de 5%, que é o nível aceitáveL 
Ele chegou ao nível de déficit para 1993 com-

patível com os 5%, que se constitui no índice 
aceitável para o setor elétrico, sugerindo, en
_tão,um nív~l de déficit para o Nordeste apenas 
nos. anos de .1 994 e 1995, Que poderá ser 
eliminado, desde que Xing6 entre em funcio
namento em 1993. 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Afon
so ·sancho: 

O Sr. Monso Sancho (PDS- CE. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr. Minis
tro Vicente Fialho. -

Com a devida permissão do nosso estimado 
Colega Jutahy Magalhães, quero estender ao 
Professor e Engeilheiro Vicente Fialho aqueles 
mesmos elogios que S. Ex• fez aos presidentes 
das companhias ligadas ao Ministério das Mi
nas e Energia. 

Ministro Vicente Fialho, devo di_zer que, 
quando li nos jornais essa nota sobre o proble
ma do alccpl, também fiquei profundamente 
preocupado. 
Lembio,-qu~~do ~stive nos Esiados Unidos 

em 1970, lá eles tinham duas reclamações, 
ou duas preocupações; uma, a da soja, e, ou: 
tra, a do álcool. A da soja eu tranqüilizava, 
dizendo que estávamos apenas arranhando, 
que eles se preparassem porque íamos produ
zir muita soja para vender no comércio exter
no; o problema do álcool, eles queriam saber 
por que estava dando certo aqui, no Brasil, 
o que nos Estados Unidos não o·corria - e 
ainda hoje parece que n!o se faz com produ
ção regular. 

Como V. Ex" disse, Ministro, o mUnao inteiro 
vive de_ olhos debruçados no Brasil, relativa
mente ao problema do álcooL 

Então,- eu não entendi.a cOrria um projeto 
como o Proálcool viesse a sofrer prejuízo, es
pecialmente quando um cearense tão ilustre, 
tão competente e tão objetivo, como é V. Ex" 
está à testa do Ministério das Minas e Energia. 

V. Ex• falou que a safra vai até 90 e que 
de noveffibro em diante não se produz mais 
álcool. Eu indagaria o seguinte: não se poderia 
aumentar êSSe prazo? 
··serque lá no ceará moe-se caila, produ

zi_nd_o_ álcool, até janeiro. E o Proálcool tem 
outra finalidade muito gránde, o problema da 
mão-de-obra, que fica no sertão e não se des
loca para-as-Capitais, dentro daquele espírito 
de não inchamento das c:idades. 

Outro fator importante é ã tranqüilidade. 
Lembro-me_ que na Serra da_ lpiapaba, que 
V. EX~ cõiillece muito bem, existia um verda
deiro descaso d"aqueles plantadores de cana, 
porque_não havia comprador para o produto. 
E1es faziam aquela rapadura, que era antieco
nômíc:a, mas a faziam porque não tinham ou
tro caminho. 

Hoje eles têm a tranqUilidade de contar com 
uma usina lá perto,- onde entregam toda a 
sua produção de cana e recebem o seu dinhei
ro_até corriQido, porque apesar de eles entre
garem a cana no mês de maio ou_ junho e 
só receberem em julho ou agosto, esse valor 
é corrigido pelo preço do dia fornecido pelo 
Instituto do_ Açúcar e do Álcool. 

De forma que, Ministro Vicente FiaJho, a 
minha intervenção aquí é mais um apelo para 
que V. ~ não deíxe de dar atenç~o a esse 
problema, que é muito importante para o bra
sil. 

Segundo os dados que o nosso Colega 
Mansueío de Lavor citou, as grandes potências 
estão já na defasagem da produção do petró
leo, mais frxada hoje no Oriente Médio. 

No Brasil não se sabe de grandes áreas 
produtoras de álcooLS.e tirarmOs e estímulo 
à produção de álcool :...__ e sabemos que há 
muitos inimigos do Proálcool, especificamen
te as companhias petrolíferas -, para depois 
se refazer isso, em uma necessidade, será mui
to difícil. 

Minha intervenção é esta, objetivament~. no 
sentido de que V. EJc';' dê toda a atenção devida 
ao Proálcool na sua administração. 
Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo_ a palavra ao Ministro Vicente Fia
lho, para responder ao Senador Afonso_San~ 
chci. 

-0 SR. MINISTRO (Vicente Fialho)- Ini
cialmente agradeço ao ilustre Senador e anii
go Afonso Sancho por suas palavras. 

O Senador antecipou uma das propostas 
que estávamos trabalhando para levar aos pro~ 
dutores de álcooL 

No Brasil, o álcool é produzido 80% na Re
gião Centro-Sul e 20% na Região Nordeste. 
A safra do Centro-Sul se inicia por volta de 
15 de maio e se estende até 30 de novembro. 
A safra do Nordeste se inicia em julho/agosto 
e_ se estende até dezembro/janeiro do ano se
guinte. Esses tempos de safra de cada Região 
é em função dos climas de cada uma delas. 

_Um dos pontos a serem discutidos com 
os produtores de álcool é se, no futuro, não 
poderemos, até em termos de localização de 
usinas em posições de climas intermediários 
no Pals, faier com que tenhamos um supri
mento mats regular ao longo do ano. Essa 
·dificuldade de se produzir no Centro-5ul du
rante os meses de maio a novembro, e ter-se 
que reservar, em tancagem, toda uma produ
ção para o suprimento de dezembro a maio, 
o~era o prog-r~ma do __ ãlcool. Se encontrarmO!\ 
uma tecnologia, em termos de agricultura, em 
termos de desenvolvimento tecnológico, que 
os permita horizontalizar mais a produção, isSO 
nos permitirá reduzir os custos de tancag_ern 
de álcool e nos dará maior segurança de supri
mento. 

No caso da gasolina, as refinarias eStão aí 
e têm uma produção permanente de gasolina, 
de óleo Diesel e dos demais derivados. Como 

- a produção é mensal, é compatibilizada com 
o consumo, e a tancagem necessária é menor; 
enquanto no álcool, como temos grandes en~ 
tressafras, isso exige uma enorme tancagem. 

Assim um dos assuntos que nós vamos le
var à mesa de entendimentos, para a solução 
de_ compromissos com a iniciativa privada, 
produtores de álcool e indústria automobilís~ 
tica, é a busca de alguns caminhOs que pos
sam horizontali:zar mais a produção do álcool 
ao longo do ano. 
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O Sr. Divalgo Suruagy- Sr. Presidente, 
não sei bem quais os critérios, mas, se ainda 
fosse possível, eu gostaria de fazer uma per
gunta ao Ministro Vicente Fialho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex" fa1ará em seguida. Vou dar a palavra 
ao nobre Senador Francisco Rollemberg, últi
mo inscrito; depois V. Ex" terá a palavra. 

O Sr. Divaldo Suruagy-Muito obrigado, 
Sr. Presidente. -

O Sr. Francisco Rollemberg (PMDB
SE. Sem revisão do orador.).-S.r.:.._MinistrQ 
Vicente Fialho, foi uma,_tarde muito interes
sante esta. V. ~ com a sua palestra e o seu 
debate, tenho certeza, a todos nós ilustrou, 
pelos seus conhecimentos e pela segurança 
com ·que se portou durante toda wa ~o
sição. 

Sr. Ministro, eu tinha alinhaY?do algumas 
perguntas. Como nordestino, eu teria que falar 
sobre Xingó, mas s_obre o Xingó V. Ex" já dis
correu muito bem. Já nos disse_ do propósito 
do seu mmistério de nos entregar Xingó em 
dezembro de 1993. Gostaria de explanar sobre 
Balbina e o ·aproveitamento do potencial hi~ 
droelétrico da Amazônia, principalmente agoR 
ra quando se fala no domínio _das transmisR 
sões de energia à longa distância. V. Ex• já 
falou e já nos disse do potencial levantado 
naquela Região. 

Mas V. Ex" que vem falar de tema tão com
plexo como ê o problema da energia, é evi
dente que atende a uma _convocaÇ.ão_ espe
cífica, e poderia ter falado sobre a energia eóli
ca, marés, uso da turfa, madeira, carvão vegeR 
tal, mineral, energia solar, geotérmica etc., e, 
evidente, isso não fazl_a_ parte da palestra e 
do debate desta_ tarde. . -. __ , __ 

Acredito que dois pontos não foram percur
tidos. Primeiro: embora o projeto energético 
brasileiro cite que foram estimulados a lenha 
e o carvão mineral parece-me que o ministério 
de V. Ex" não cuidou de criar nenhuma nova 
usina térmica à base do carvão na região Sul 
do País; não me consta que Santa Catarina 
tenha feito, ou faça parte dos seus projetas, 
bem como o Rio Grande do Sul ou a região 
Sudoeste do País. Gostaria de saber quais se
riam, então, os projetas para o aproveitamento 
do nosso potencial de carvão ·mineral 4a re-
gião Sul do País. -· _ _____ _ . 

Outro ponto: certa forma, tomou-se quase 
wn palavrão no Bras_il falar-s~_ sobre a energia 
nuclear. Energia nuclear foi citada en passant 
e não o foi em nenhum instante no paper 
que V. Ex~ nOs apresentou nesta tarde. 

Assim, eu gostaria de saber o seguinte: o 
nosso Programa Nuclear vai ser sucateado? 
Não se poderia pensar em construir pequenas 
usinas nucleares em áreas onde o nosso po
tencial hídrico fosse diminuto, para suprir es~ 
sas áreas de energia elétrica? Devo diz~r que 
discuti este assunto, certa ocasião, com o Dr. 
Rex Nazareth, que, antes do acldente de Goiâ
nia, era um entusiasta dessas miniusinas, e 
ele me dizia que tinha condições de projetá-las 
e construí~las. Lamentavelmente o problema 

do ·césio, de uma certa forma, arquivou todo menta nas usinas nucleares _é _bem_malor. O 
esse projeto. custo -_do quilowatt instalado nas usinas termo-

Estas, as perguntas que eu colocaria, repe- nucleares é bem maior. 
tlndo que eu saio daqui, nesta tarde, ilustrado, De forma que o. :;etor elétrico se reservou, 
porque muito aprendi com a exposição de de maneira sábia, para utilizar maior potência 
V. Ex' de geração nuclear Já na primeira década do 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho)_ Se- próximo século, de 2000 a 2010, quando _es~ 
nadar Francisco Rollemberg, com relação_ap tão previstas., no Plano 201 O, novas usinas nu-
estímulo da geração termoelétrica na base do cleares para compor o quadro de suprimento 
catvão, estamos, neste momento, implantan- do setor elétrico .. -
do duas u_sin<)~_a carvão. Uma em Santa Cata~ A proposta do set.Or elétrico é a seguinte: 
rlna, no Mundp!o de Tubarão Jorge Lacerda comoapartlrdoano2010os.3proveitãm-enfó5 __ _ 
IV, com 315 megawatts. ESsa Usina deverá hidrelétricos passam a ficar mais onerosos, 
-esra-r concluída até dezeinbro de 1990, quan~ com um ct.lsto maior por quilowatt instalado, 
do deverá entrar em operação. Somente neste porque são usinas hidrelétricas mais distantes, 
ano de 1989, a Eletrobrás, através da E\etrosul, em locais de rendj_mento menor - pois as 
está inVestindo mais de 80 milhões de dólares melhores vão ser aproveitadas até o ano 2010 
nessa usina. ~.--a idéia do setor _elétric_o é, já a partir do 

Estamos também construindo uma usina, ano 2000, começaimos a ampliar a geração 
à base de carvão, no Rio Grande do Sul, a nuclear, para que essa tecnologia seja tam-
Usfna de Jacuí, de 315 megawatts. Esta usina bém ampliada já no início do próximo século. 
deverá estar pronta por volta de 1991. Hoje os nossos companheiros de Fu_mas já 

dominam muito bem a parte de construção 
_De forma que o sistema Eletrob{ás tem da- civil e de montagem, como também a produ

dei -mufia atenção à produção da energia ter- ção do combustível. Já temos a produção do 
moelétrica na base do carvão. combustível nuclear, a tecnologia dominada 

Çom relação à geração termonuclear, Fur- a nível de laboratório. O dclo de produção 
nas tem sob o seu encargo o Sistema Angra de énergia, a nível nuclear, está praticamente 
~ Angra ll, Angra lll. Angra I, com 62D rru!-ga- -- dominado pelos nossos companheiros do se
watts, já está operando, depois de algumas tor elétrico e pelos nossos companheiros do 
dificuldades, porque essa usina foi comprada setor nuclear. 
dos Estados Unidos, da Westinghouse, e apre- Com relação às miniusinas nucleares, eu 
sentou alguns problemas. Todos os proble- pediria mais uma exceção ao Sr. Presidente 
maS foram superados e a usina está fundo- do Senado. Solicitaria a V. Ex" que o_ compa
nando bem e tem sido um apoio importante nhelro Camilo Penna pudesse d!zer aJguma 
para o suprimento do Centro-Sul, notadamen- coisa sobre a viabilidade das mfniusinas nu
te do Rio de Janeiro. deares, porque eu, pessoalmente, não teria 

Estamos trabalhando em Angra li, que já condições de, tecnicamente, com segurança, 
está com cerca de 75% dos equipamentos dar uma informação sobre a viabilidade da 
adquiridos, e a construção civil de Angra ll construção dessas riliniusinas,mesrriO Porque 
já está acima de 70%. todo o programa do seta r elétrico etá montado 

Tentos; assim um prograina 1mpórtante de em usinas nuclear~ de grande porte, acima 
- trabaJho em Angra ll, que será a montagem de 600 megaWãtts. -
dos equipamentos, já existentes, em que parte 0 SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
é oriunda dQ Convênio Brasil-Alemc;~nha, e par- _ Pois não, Sr. MiriisfrO: 
te desse equipamento é de fabricação nacio-
nal. No caSo de Angra II. a previsão é de que O Sr. Cariillo Penna - Sr. Presidente, 
elà deverâ entrar em operação por volta de Srs. Senadore_s.__ devido ao estado da te.cno-
1995/1997. Ela deverá gerar cerca de 1.250 !agia das microusinas Oudeares, com nec~~ 
megawatts. sidade de grandes vasos de contenção, fica 

Angra lii está apenas com os trabalhos de impedida a construÇão das chamadas microu
construçã_o_ dvfl, de escavações, concluídos, sinas nudeare_s, uma vez que o custo seria 

_.mas_emmatéria de equipamentos, já tem cer- proibitivo. 
-ca _de 70%, oriundos,.em grande parte, do o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

tonvênlo Brasil-Alemanha. O horizonte de _Agradeço a v. Ex!'. _ . 
operação de Angra III é mais distaQte, está Concedo a palavra ao nobre Sena_dor Qiya)
sendo analis_ado, __ de forma mais cautelosa, pe- do Swuagy, que será 0 último orador a inter
lo nosso companheiro Camilo Penna, de Fur- pelar 0 Sr. Ministro Vicente fj.,}hO. 
nas, junto com o nosso companheiro Mário 
Bberin_g, da Eletrobrâs. O: .fato é que Angra O Sr. Divaldo Swuagy (PFL- AL. Sem 
I já está operando e Angra ll entrará em opera- r"eVisão do orador.) -·Agradecendo ao 
çâo em 1995-1997. _ Sr. Presidente a deferência, congratuJo-me· 

Oentro do planejamento de longo prazo do com o-- Ministro Vicente Fialho pela firmeza 
setor elétrico brasn_eiro, a predominância para com que defende os pontos de vista esposa-
o !lorizonte do ano 2010 é a utilização do dos pelo ministério que brilhantemente dirige, 
nosso Potencial hidrelétrico, mesmo porque V. Ex" que é sem favor nenht,lm, um_dos !11~
ele poderá ser _aproVeitado a nível de investi- lhores talentos que o Nordeste está oferecen-
mento bem mais baixo, que varia desde 500 do ao Brasil. 
dólares por quilowatt instalado até aproxima- Conheço V. Ex' de perto há mãis de duas 
damente 1.500 dólares, enquanto o investi- décadas. Aprendi a admirar V. Br como Pre-
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feito de Fortaleza e ainda encontrando os ecos 
da administração de Prefeito de São Luís do 
Maranhão, que V. Ex' o foi. E o hdsso COrivívio 
transformou essa admiração em estima. 

Corroboro os- argumentos brilhantemente 
colocados pelo Senador Afonso Sancho a res~ 
peito da importâfl.Cia do Programa do Àlcool. 

Quando V. Ex!' colocou a busca tecnológica 
para a horizontalldade da produção de álcool 
no Nordeste -V. Ex" sabe que o meu Estado, 
Alagoas, é o _ _29 produtor de álcool do Brasil, 
Pernambuco ê o terceiro - , essa produção, 
em nível horizontal, só poderia ser conquis
tada, pelo menos ne~tes. dois Estados, que 
têm as mesmas car_a_ç_t_e_rj_st._k:_as_ topográficas, 
que têm o mesmo clima, somente através do 
processo de irrigação, cujo custo seria proibi
tivo, devido ao preço que o álco-ol alcança 
no mercado. 

Então, a dificuldade que vejo de natureza 
tecnológica é esta que estou ousando subme
ter ao julgamento de v._ Ex'. . 

Independentemente dessas colocações. o.u. 
dessa. busca, que seria o. ideal, mas que as 
condições climáticas, as condições regionais 
talvez não permitam, o Programa do. Álcool 
-a meu ver -tem um preço político impor
tantí'ssimo para o País. 

Ninguém pode afinnar com segurança que 
amanhã os produtores de petróleo não se reú
nam novamente e estabeleçam boicotes ou 
preços acimci das condições do mercado 
mundial, uma das causas que levaram o Brasil 
a essa dependência;. a essã dívida externa. 
Dentre as causas maiores, as cinco grandes 
obras- [taipu, TuciJruf, Ferrovia do Aço, Pro
grama Nuclear P ,JS dois metrôs. Além da taxa 
de juros do mercado mundial, o .choque do 
petróleo foi um dos fatores que aguçaram a 
nossa dívida externa. 

Então, é a administração dessa dívida exter
na que nos está levando a uma situação ·cal_a
nütosa, inclusive comprometendo aquilo que 
temos de mais sagrado, os nossos ideais de-
mocráticos. . . · _ 

Era esta a preocupação que queria oferecer 
a V. Ex", no sentido de que o Programa do 
Álcool tem que ser considerado questão priori
tária, até em termos poUticos, em term.o.s. d_e 
segurança nacional, porque não podemos vol
tar a ter uma dependência, a. ex_emplo do que 
aconteceu no início da década de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caineiro) 
- CohcedO a palavra ao ilustre Ministro Vicen
te Fialho. 

O SR. MINISTRO (Vicente Fialho)- Es
tou inteiramente de acordo com as coloca
ções do Senador Divaldo .Suruagy, meu :ami
go, meu companheiro de muito tempo, razão 
por que S. Ex' manifestou alguns comentários 
generosos com relação à minha pessoa. 

Dê fato, há o consenso de que o Programa 
do Álcool tem que ser preseJVado. A poslção 
que defendemos, em função das informações 
que conseguimos no Instituto do A_s:úcar e 
do Álcool, na Petrobrâs, na Comissão Nacional 
de Energia, o futuro deste programa se assen-

ta na confiabilidade .. Hoje o Proák:ool é um 
programa muito grande. Quando era um pro
grama pequenO, quaisquer problemas even
tuais alcançavam pequena repercussão e, da
do ser um programa pequeno, o ajustamento 
era mais fácil. 

Atualm.en.te, o Programa do Álcqol é muito 
grande e envolve uma frota de 4 milhões e 
200 mil veículos, é um programa que produz 
13 bilhões de litros de álcool. 

A posição que defendemos é que os usinei
·ros de álcool têm instalações para produzir 
16 bilhões de litros, e estainos produzindo J 3 
bilhões: Teremos esse tempo, entre a·produ
ç:ão.de 13 bilhões até chegarmos a 16 bilhões, 

. para discutir profundamente todas as variáveis 
que envolvem o problema, vermos os proble
mas de tecnologia que possam contribuir para 

-a. horizontalização da produção; uma delas -
_o ilustre. Senador já citou-, o Nordeste utilizar 
a írfigação. I:. possível que outras soluções 
PósSam.qc9'rr~r, aqui, com relação à Região 
Centro~Sul. 

Enfirri, teremos um espaço" de cerca de 5 
anos, enquanto pulamos de 13 bilhões para 
16 bilhõ.es de litros. Teremos um tempo sufi
dente para adotar todas··as medidas que ga
rantam ao cOmprador do veiculo a álcool que 
jamais, em nenhum momento, ele vai chegar 
ao posto e não abastecer o seu veículo. 

No nosso entendimento, o maior aliado do 
futuro do Programa do Álcool, programa da 
maior importância para o PaíS, é a contabi
lidade. que só será obtida com urna análise 
profunda de todas_as variáveis que estão rela
cionadas_com o programa, vez que o Proálcool 
já é muito grande. 

O nosso en1endimento é que, a partir de 
1989 a 1995, vamos pular de 13 bilhões de 
li:tros para 16 bilhõ.es. Ao mesmo tempo, anali
samos o crescimento do período de 1995 ao 
ano 2000, de forma que ess..e crescimento seja 

. precedido de um planejamento .extremamente 
cuidadoso. 

Desejo também manifestar que, de fato, 
.. uma párte dessa dívida é oriunda do choque 

do petróleo. Grande parte dos dólares que de-
. vemos hoje foram dólares que nós todos, bra
sileiros, qu"eimamos em nossos carros. E ·O · 
Programa do Âlcool tem a grande virtude de 
reduzir essa queima de divisas em nossos veí
culos velhos. 

-~·0-Sr. Edisõn LÕbâo :_·sr. PreSidente, eu 
não estou inscrito para fazer indagações ao 
Sr. Ministro, mas pergunto se V. ~ poderia 
conceder-me alguns _poucos_ minutos para. fa
zer cert.;Is observações, como líder. 

-- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Darei a paJavra a V. ~Antes, recordo que 
o··congres:so Nacional está convocado para 
as 18 horas e 30 .. minutos:· · 

NoDfe Senãdor, V. ~ pOderá tecer suas 
conside-rações. -· ··· · 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA. Sem 
revisão do. orador.) - Sr. Presidente,_ desde 
logo cumprimento o nobre. Senadof Jutaby 
Magcilhães pela iniciativa feliz que teve de con
vocar o Ministro das Minas e Energia, que hoje 

nos_tr_az_a sua palavra, que, de algum modo, 
nos tranqüiliza. -

Temos dois grandes problemas, um menor 
do que o outro. 

O problema do álcool é um problema sério, 
mas conjuntural, para o qual temos soluções, 
e as soluçf?e~ já foram . aqui apontadas peló 
próprio ministro. 

No entanto, o nosso problema de energia 
elétrica me parece profundo. Se não é grande 
hoje, se não é assustador hoje, se nós aparece 
como quase um fantasma no futuro, se não 
tivermos o cuidado de tomar as providências 
que aqui foram leVantadas pelo Senador Juta
hy Magalhães, e, de algum modo, abordadas 
pelo Ministro Vicente Fialho. ·-

A Eu-ropa não enfrenta os ·problemas que 
temos. A_Ey!:opa tem uma população que não 
cresce. O Brasil tem uma população que cres
ce a 2,5% ao ano. Temos necessidade de dois 
milhões de empregos anualmente. Se não ti- . 
vermos, portanto, a capacidade de gerar ener
gia, ano a ano, dentro das previsões que foram 
feitas pelo Ministério das Minas e Energia, ire
mos ao colapso a que desgraçadamente. foi 
a Argentina nos nossos dias. 

O Ministro nos diz que temos 50 milhões 
de quilowatts instalados, e que, dentro de 10 
anos, teremos 1 OQ milhões de quilowatts. Aí 
vem uma pergunta: os recursos de que preci
samos para gerar esses quilowatts.- a per
gunta mais grave -, e quando se esgotará 
a capacidade brasileira de gerar energia hidre
létrica? 

Pelo que conheço do problema, temos uma 
reserva prevista de aproximadamente 130 a 
140 milhões de quilowatts a serem instalados 
neste País, provenientes de hidrelétricas: 

Ora, se dentrci de 1 O anos já teremos· 100 
milhões, .a nós nos. restarão, dentro de mais 
1 O anos, se for o caso, outros 3o·· milhões, 
40 milhões de quilowatts. Aí, então, estarão 
esgotadas as nossas reservas. Aonde iremos 
buscar energia para tocar este Pais com o 
crescimento que ele "precfsa ter, a·· nfvel de 
2 milhões de empregos por ano? 

Daí ter surgidõ. no Govemõ dó" Presidente 
Geisel a idéia, tão condenada, tão amaldiçoa
da .neste País, da energia nuclear,_.Por que 
energia nuclear? Porque é a energia modema, 

. ê a erleçgia do futuro. O~ país_es d9_Mundo _ 
inteiro usam energia nUclear; existem cente
nas de usinas nucleares espalhadasp~Lo Mun
do inteiro, e o Brasil é um dos maiore.s prOdu
tores, um dos maiores possuidores dejazidas 

_de urânio, a.s ·suas· reserv~ são giga_!ltescas. 

Então, tudo está pronto e preparado para 
que tenhamos uma participação intensa no 
setor da energia nuclear. Para isso é preciso 
que se forme uma consciência também favo
rável à energia nuclear. 

Chamaria a-a:tenção do Senado Feleral pa
ra as responsabilidades que temos, no sentido 
de o Governo, este e os próximos, implemen
tar os recursos necessários para que não nos 
falte energia elétrica, porque: no instante em 
que tivermos a crise que ocorre hoje na Argen
tina, estaremos c.ondenando os· itoSSOs filhos 
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ao desemprego. Não há emprego, não- há 
crescimento econômico sem energiã. elétrica. 
Então, esta é uma respOrisil:bilidade que temos 
a velar, para que o Ministério das Minas e Ener~ 
gia nunca fique sem os recUrSos de que neces
sita. a fim de cumprir as metas que estabe
leceu. 

Sei que temos hoje a Eletrobrás muito bem 
dirigida; a Eletronorte magnificamente dirigi
da; a Chesf, por igual, muito. bem dirigida. 
O setor está multo bem implementado de ge
rentes. Necessitamos, de fato, dos recursos. _ 
Sem os recursos, eles nada poderão fazer. Te
mos, portanto, esta responsabilidade, que não 
é apenas do Governo; é fundamentalmente 
nossa. Temos que ser reSponsáVeis, a ponto 
de fazer com que o Ministério das Minas e 
Energia conte sempre com Os recursos, para 
que possa cumprir a sua parte. 

Sr. Presidente, não tenho qualquer pergunta 
a fazer. 

Apenas, congratulo-me, corno já disse, com 
o Senador Jutahy Magalhães e com o Senado, 
que aprovou o requerimento de S. Br, e con:. 
gratulou-me com o Ministro ViCente Fialho, 
que nos trouxe informações que, de algum 
modo, nos tranqüillzarn. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson· Carneiro) 
-A Mesa agradece ao ilustre Ministro Vicente 
Fialho a sua presença, a atenção a todas as 
solicitações e as respostas às indagações for
muJadas pelos Srs. Senadores. 

Antes de encerrar a presente s_essão, con
voco os Srs. Senadores para uma reunião-do 
Congresso Nacional, ql!e se realizará a seguir, 
no Plenário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 11, de 1988 (n• 154186, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da Convenção Interameri_c_c;m--ª para Prevenir 
e Punir a Tortura, ~onduíd~ _em Cartagena 
das fndias, Colômbia, em 9 de de2;embro de 
1985, por ocaSião da_Q_écirna_Quinté!. Assem
bl&-Geral da Organizâção dos Estados Ame
ricanos - -OE.A., e_ assinada pelo Brasil em 
24 de janeiro _de 1986, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sobn'17,de 1989, 
da Comissão _ _ _ . 

- de Relações Exteriores e Deff:sa Naçfo
nal. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 27 4, de 1989, do Senador Ney Maranhão, 
solicitando, nos termos regimentais, a retirada, 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei da· se~ 
nado n~ 104, de 1988, de sua auto[ia, que 

dispõe sobre as Colónias, Federações_ e Con
federação Nacional dos Pe?Cadores. 

3 

Discussão, em turno único; do Projeto de 
Lei do DF n" 5, de 1989, de iniciativ:a do Gover
nÇJ~dor.d_o Distrito Federal, que conta em dobro 
o tempo rle- serviço efetivamente prestado em 
Brasnia, no periodo compreendido entre 21 
de abril de 1960 e ~O de abril de_ 1962, por 
funcionários civis do Governo do Distrito f_e~ 
dera!, tend_O _ _ . 
PARECER~ -sob n~ 37, de 1989, d8 -(omissão 
-:----do 01Strito Federal, favorável ao projeto 

e à emenda oferecid_a perante a Comíssão, 
nõS termos de subemenda, e apresentando 
as ~endas de n,.s 2 a 5-DF. 

4-

DiscussãO, em turnO único, do Projeto de 
Lei do Sellcido n9 17, de 1989, de autoria do 
Seii.a'dor Jim1.il Hãâdad,-QUe -proíbe a existên
da de celas para castigo de presos e dá outras 
proVidênciaS. (Dep-el'idi;mdo de parecer da Co
miSsãO de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania.) 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Sen_a_do n~ 3l_,_de 1989, de autoria do 
senador Itamar Franco, que inclui entre os 
crimes de responsabilidade do Presidente da 
República a inobservância do preceituado no 
art. 62 da Constituição. (Dependendo de pare
cer da-C'óiil1ssão de Constitução, Justiça e 
Cidad~~ia~l 

6 

Discussão, .em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 38, de 1989, dEi autoria do 
&!nador Louremberg Nunes Rocha, que SLC 

prime o item V do art. 176 e_ acrescenta um 
item V ao art. 1_77, renumerando-se os demais _ 
da Lei n~ 4. 737, de 15 de julho de 1965 -
Código Eleitoral. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Constituição, _J_ustiça e Cidada
nia.) 

7 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 46, DE 1989 

--- (Tramitando em conjunto com o 
Projeto-de Lei dO Senado n~ 7, de 1989) 

DiscussãO, em turno único, do Projeto de 
LeLd(LS_e_naQ.o D-~ 46, de 198~ •. de _a)ltori~ do -
Senad_or __ E_dison Lobão, qUe- dispõe sobre a 
gratuidade do Registro CMI de nasdment()_ 
e do óbito para os reconhecidamente pobres 
e dá OM.trí:IS providências. (Dependendo de pa
recer da CoriliSsão de Constituição, Justiça 
e:Cidadania.) -

8 

(PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 7, DE 1989) 

(Tramitando em corijunto com o 
- Projeto de Lei do Senado n" 46, de 1989) 

Discu~são, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 7, de 1989, d_e autoria do 

Senador Ruy Bacelar,_que ~stabelece a gratui
dade, para as pessoas reconhecidamente po-
bres, do Registro Civil de nascimento e .da -
certidão de óbito, prevista no art. 5<>, indsci ' 
76, da Constituição brasileira e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer da Comfs-:_ 
são de Constituição, Justiça ~ Odadania.). 

O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ~ -
Está encerrada a sessão. _ 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 
- . mihutos.) 

DISCURSO PRO!YU!YC/AOO PEW SR. 
lEITE CHA 1-ES fYA SESSÃO DE 1.8-5.-89 . 
E QUE, EIYTREGUE A REVISÃO JJO . 
ORADOR, SERikPUBUCADO POSTE-

. RIORME!YTE. _ 

OSR. LEITE CHAVES (PMDB -PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. sábado, dia 20, o PMDB 
terá em Brasília a terceira Conveção, e ·esta 
tem a finalidade de aprovar o nome do seu 
vice-presidente nas próximas ·disputas nacio
nais à presidência da República. 

A partir deste fato, acho que o quadro nacio· 
nal estará mais ou menos definido, inclusive 
recentemente aprovamos a lei que disciplina 
as próximas eleições. 

Estive na Bahia, quando assisti à renúncia 
do Governador Waldir Pires, para ser candi· 
dato a vice-presidente pelo nosso partido nas 
próximas eleições presidenciais. 

Veja V. Ex" que gesto! Creio que quem b_us_ca 
apenas poder, votos ou vitórias fáceis, jamais 
terá um comportamento. deste, isto é, renun
ciar, quase na metade, a um GovernO de _extr_e~
ma flilportância ao País, qUe é o do Estado 
da Bahia, para ser candidato a vice-presidente. 

Isto mostra, Sr. Presidente, que já somos 
um partido onde existe consciência e maturi
dade. Como tenho dito muitas veres aqui, um 
partido _exige lutas, vida, disputas para chegar 
a um quadro e a um nível de amadurecimento. 

Creio que niriguém seria capaz de lomaf -
uma atitude desta para service-presidente, ne
nhum partido que aparecesse de forma cir
cunstancial permitiria: gesto de- tal grandeza. 

Essa convençãO, po(coilseguihte, Sr. Presi
dente, será de grande importância. Nós, a des
peito da demora, teremos os nossos quadros 
postos à consideração do País: Presidente, o 
Deputado Ulysses Guimarães, por demais co
nhecido, experiente, o grande condutor da 
Constituinte. Creio qu_e. se não fora a sUa sabe
doria, experiência e autoridade, não_ teríamos 
chegado ao fim da passada Constituinte, co
mo chegadmos, gerando uma Constituição 
que realmente é a melhOr que o País poderia 
ter. Se ela ainda não_está produzindo os fr_LJ.tos 
que a Nação reclama __ é porque muitas leis 
Complementares ainda têm de ser feitas. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES-Apenas um ins
tante, Ex~ 

Existe_ contra o nosso candidato apenas um 
argumento falaz, que é a idade: 72 anos. As 
grandes nações, a partir da Alemanha, com 
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Adenauer; da Inglaterra, com Churchill; da Chi~ 
na, com Mao Tsé-Tuhg; da França, com De 
Galle; tiverain lideres que as levaram a melho
res caminhos nas circunstâncias mais difíceis, 
exatamente em razão da sabedoria advenlente 
da idade. 

Recentemente, quando eu era questionado 
no Paraná, em um programa de televisão, so--
bre es_se fator idade !:! não tinha outro argu
mento, respondi coro um fato c_ientífico e real 
que ocorreu nos EStados Unidos: num jardim 
zoológico da Ca1ifórnia existia um leão velho 
que fora dada por um circo mexicano que 
estava em andanças por aquele Estado. Aque
le leão passou a ser uma fonte de aborreci-. 
mentes para os fundonários do zoológico, que 
tinham de alimentá-lo diariamente com oito 
quilos de carne moída. Entãõ, resolveram "dar 
cabo" do leão. E de que forma o fizeram? 
Havia uma jaula com doze leoas que não acei
tavam os leões novos. Eles eram ali _co_lOca:dos 
e elas os afugentavam, atacavarn-lhe's, os 
agrediam. Então, ali puseram o leão velho, 
que, por sinal, tinha o nome de Frazer, em 
homenagem ao boxer Joe Frazer. O leão_entra 
na jau1a e estranhamente elas não rea_gem; 
ele anda, deita-se; em segWda uma delas olha 
e procura aliciá-lo, acariciar-lhe um ferimento 
exposto. No dia seguinte, quando ele se levan
ta, duas leoas o acompanhavam. Resultado: 
um ano e 6 meses depois existiam na jaula 
32 filhotes de leão. E ·o fato ê comprovado; 
saiu na Newsweek e está no novo ltvro- do 
Jornalista Fausto Wolf..:.... Abc, recentemente_~ 
publicado. Quer dizer, um fato que aconteceu. 
Ao invés de leões novos, inexperientes, prefe
riram leão maduro. 

Na nossa Convenção, esses_candidatos no
vos que nos abandonaram não tinham sequer 
condições de falar nas Convenções, porque 
a maturidade é levada em consideração, e ter
minou-se escolhendo, numa eleição .demo

, crática, uma pessoa madura, mas _experiente 
e qualificada: Glysses Guimarães. Não é que 
o nosso Presidente venha a ser utilizado nessa 
faina, mas isto mostra a vitalidade, às vezes 
o valor do amadurecimento saudável. 

Então-, determinados jovens que só sabem 
"representar" em palanques c::hegam, às ve
zes, a esta Casa, e não têm condições sequer 
de fazer um discurso de improviso; eles o fa
zem por escrito e tremem ante a possibilidaae 
de um aparte. Porque, aqui, se o Parlamentar 
não tiver respaldo interior, de experiência, cul
tura e talento, passa a s_er wna temeridade 
assomar à tribuna. E eu me lembro de q .te 
um Senador, ante um aparte; a que não conse
guiu responder, enervou-se, confundiu-se e 
emudeceu pelo resto do mandato. 

Então, não tendo condições de con1.petir 
no nosso Partido, eles o deixam para fazer 
drcozinhos nos comícios e_ em televisão. 

Sr. Presidente, a Nação está ca_recendp é . 
de maturidade. 

O nosso Partido está na terceira fase da 
sua luta, que é, por sinal, a mais importante. 
Surgiu nas ruas para derrubar um quadro de 
excepcionalidade. Isso ele o c:.onseguiu com 

_ o antigo nome de MDB. Plantamos na segun-

da fase a democracia polftlca, ãtrav-és- desta 
Constituição, na qual foi PartidO majoritário. 
A terceira ê o estabelecimento de uma demo~ 
cracia econômka, através -da regulamentação 
da Constitúição que acabamos de promulgar. 

Portanto, os nossos dois candidatos a Presi
dente e a Vice-Présidente da República têm 
alto nívl~l inoral, intelectual, larga experiência. 
O Brasil já sofreu demais cOm esses fogos
fátuos que aparecem montados em modis
mos, corri inforniações falsas e transitórias. 

COhc.édó o aparte a V. Ex"', Seri.ad_or Jutah;' 
Magalhães, com o perdão pela demora. 

O _Sr. Jutahy .Magalhães- Agradeço a 
V. Ex' a oportunidade de participar de seu pro
nunCiamento. Desejava também manifestar o 
meu tecoh_he_ç:_irnento à figura do Governador 
Waldir Pires, que renunciou ao seu mandato 
tã_o__a_r_d_uamente conquistado na Bahia, numa 
das vitórias mais significativas que o nosso 
Estado conheceu em toda sua história. O Go· 
vemádor Waldir Pires, como V. Ex' bem disse, 
largou o mandato praticamente na sua meta
de, não para enfrentar um pleito em que hou
vesse uma consagração- prévia, vitoriosa. S. 
Ex!' renunciou ao cargo para disputar nas ruas 
·ovoto.Respeito que o Govemado_r W ~dir Pires 
tenha os seus compromissos partidários, as 
suas idéias e o significado do Partido_ que ele 
ajudou a construir, e que ele, com o seu con
ceito e com .a s)la posição firme, tem procu
rado mostr~r a necessidade de o Partido retor~ 
nar àqtÍeleS ·ide'ais de a"ntes- das últimas elei
ções. Por isso, nobre Senador Leite Chaves. __ 
eu me congratulo com V. Ex- quando f.3:la na 
nossa Convenção, a terceira Convenção que 
o Partido vai realizar em 2 meses, e vamos 
demonstrar que, nestes próximos 30 ou 60 
dias, iremos consolidar as candidaturas que 
foram l~mç.adas pelo Partido. Agora, mesmo 
na dúvida, mesmo desconhecendo o futuro,_ 
Waldir PireS, com ·as- seus princípios firmes 
e seus ideais, largou_ o Goveri'lo da Bahia para 
ir às praças públicas defender as suas idéias, 
os seus ·compromissos com a opinião pública, 
que são os verdadeiros compromissos daque
les que são patriotas. 

O SR- LEITE CHÁVES - Agradero a V. 
Ex' o aparte. v. ~ esteve lá no instante da 
renúncia, e pelo menos diversos Senadores, 
Deputados, Governcld_ores, e foi, assim, um 
instante de_ emoção e grande civismo, é um 
exemplo que ficará para o_ País. 

E, Sr.-Presidente, ninguém ê capaz de levan
tar contra este homem um ato de aproveita
mento, de desonestidade. A sua reputação é 
de lis_w:a _ ab~lu.ta. _E governou com dificul
dade to_do esse período inicial; encontrou o 
Estado em dividas, mas o deixou bem. Par:a 
pagar, logo no início do seu Governo, ao fun~ 
cionalismo, teve que recorrer a bancos parti~ 
culares; deíxou as finanças em dia, pelo me~ 
nos; não fez grandes obras como desejava, 
em raz3o de sua incompatibilidade com o Go~ 
vemo_E~eral, não teve recursos para lhes dar 
prossegufmento. 

Então, o que a Bahia está dando de mais 
importante hoje ao PaJs é o nome honrado 

de Waldir Pires, para ser o nosso vice-pre~ 
sidente; a campanha haverá de começar. A 
Nação vai_ refletir sobre quem melhor pode 
conduzir os seus destinos, e escoiher entre 
a experiência ou a improvisação, que já nos 
causou tantos males. 

Em 1959, Cuba optou pela revolução social, 
e o quadro era mais ou menos este; houve 
me;lhorias - eu já diss_e, algumas vezes, ~que 
Cuba,_ a·meu ver, pelo que conheço, é o único 
país da América Latina que tem dignidade, 
porque um país para ter dignidade tem de 
possuir um p·ovo com dignidade, e um povo 
com dignidade é aquele qué tem escola, tem 
alimentação, tem emprego, tem decência, o 
que nós não temos aqui nem em nenhum 
outro país da América Latina 

Mas o Brasil fez outra opção: em 1964 hou
ve a revolução direitista; então, procuramos 
dela sair através -de ·uma longa luta cívica e 
democrática e obtivemos esta Constituição; 
o nosso caminho é este. 

Digam-me uma coisa: o queJariauro outsi
der? Esses outsiders são aquelas_ figuras que 
aparec_em fota de partidos e dizem uma piada, 
uma jocosidade e Se toma_ um simbolo do 
país. Se Qm desses chegasse agora à Presi
dência da República, o próprio Lula ali se sen
tasse, o que faria? Greve?_ É um homem de 
pequenas letras! Há condenação disso? Não; 
mas o que um iletrado. pode _ _fazer? Qual o 
milagre que ele pode fazer, a não ser alfabeti~ 
zar-se? No entanto, uma nação não pode es
perar milagres, num regime democrático, de 
um homem que mal é capaz de ler uma pági~ 
na, e é orientado pelos ·outros. 

Sobraria: quem? O Governador Leonel Bri
zola, homem honrado e determinado; mas 

· que tipo de governo ele faria? O Governador 
Leonel Brizola é assim: se ele segue um cami
nho, e _a coisa está certa, tudo vai bem; mas 
se segue numa direção que _não ê a de inte~ 
ress_e nacional, ninguém o demoverá desse 
caminho! Aí iremos para o abismo, porque, 
como disse_, ele tem uma vocação abissal. 

Vamos examinar as out:r:as candidaturas. 
Mário Covas foi, aqui, o Líder da COnsti

tuinte; recebeu toda confiança da Bancada, 
recebeu todo apoio e não a soube cond_~ir 
até o final, foi um~ forite de problemas, e termi
nou deixando nosso Partido e renunciando 
à condição de Líder antes da promulgação 
da Constituição. 

Ora, se em um quadro de boa vontade Mário 
Covas não foi capaz de chegar a bom termo, 
o que faria na Administração de um País desta 
natureza? 

Sobra quem? Jânio _ Qu_adrOs. Um grande 
prestidigitador. Mas uma nação que se deixa 
enganar pela segunda vez, Sr. Presidente, en
tão terá que voltar à era da pedra lascada. 

Quem é o outro candidato? 
Fernando Collor de Mello. Pouco o conhe

ço. Nunca falei com Collor de Mello. Conhed 
apenas o seu pai, que fot Senador riesta Casa, 
e, num instante tresloucado, não sei em que 
situação, atirou e matou um Senador, aqui, 
em plenário. Não tenho maiores informes. Sei 
que o Governador Fernando Collor foi do nos
so Partido, e, como Deputado, jamais teve 
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condições de fazer um discurso. Falar: nesta 
Casa, é uma- coisã; falar em -Comiclo etc., é 
outra. Soube do que ele fez: foi Prefeito noK 
meado de Maceió, e, nesta condição, nomeou 
6 mil funcloná:riãs, colsa que nenhum marajá 
faz na Índia; nunca constou que um marajá 
fosse capaz de nomear 6 mil pessoas. 

Soube logo depois que S. Ex• teve uma afir
mação política: foi rnalufrsta e declarou isso. 
AliáS, o Governador Maluf usou esse fato na 
sua campanha: "Faça como o Collor, vote em 
Maluf'. 

Há também o Governador Paulo Maluf, Su
cessivamente derrotado, um homem contra 
quem todas_ as acusaçóes são feitas. 

O Sr .. Divaldo Suruagy- Senador Leite 
Chaves, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. LEfiE CHAVES- Com todo o 
prazer, Senador Divaldo StuUagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex', brilhan
temente, como costuma fazer em todos os 
seus pronunciamentos nesta Casa, ahalisa o 
processo sucessório, e, obviamente, enfatiza 
as virtudes e as qualidades dos candidatos 
do seu Partido. Gostaria de expressar o meu 
pensamento, embora estejamos em Partidos 
opostos, sobre todas as qualidades e as virtu
des apresentadas em torno das figuras de ho~ 
mens públicos de Ulysses'Guimarães e Waldir 
Pires. Ulysses Guimarães é um homem a 
quem, ao longo· de 55 anos de vida púbUca, 
ninguém aponta nenhum gesto, nenryurn ato 
que o desacredite em termos éticos, adminis
trativos ou morais. É realmente um patrimô
nio. S. ~é uin exemJ)lá-de que política pode 
ser feita com dignidade. Quando peço o apar
te, é para acrescentar ao elenco de candidatos 
que V. Ex" analisa aquele que fatalmente o 
meu Partido, o Partido da Frente Uberal, deve
rá apresentar. Aureliano Chaves, Marco Madel 
ou Sandra Cavalcanti, qualquer um deles que 
for escolhido na prévia, que deverá acontecer 
no próximo domingo, dia 21 de maio, qual
quer um deles tem a estatura, tem a dignidade 
e a grandeza política para o exerddo dessa 
função. Marco Maciel, que foi Deputado Esta
dual em Pernambuco, Uder da Bancada da 
Maioria, Deputado Federal em duas Legisla
turas, Presidente da Câmara dos Deputados, 
GOvernador de Pernambuco, Sena'dor eleito 
por esse importante Estado do Nordeste, Mi
nistro de duas Pastas, é, sem favor algum, 
um dos políticos mais habilidosos, mais inteli
gentes, mais experientes que o Brasil possui, 
apesar da sua relativa pouca idade. Sandra 
Cavalcanti é o símbolo da inteligência, da cul
tura, da experiência administrativa e do espírito 
público da mulher brasileira. Aureliano Otaves 
e Ulysses Guimarães são dois homens que 
dignificam o exercício da atividade política. Au
reJiano, que foi Secretário-de Obras nO Gover
nô Magalhães Pinto, foi Secretário de --Educa~-
ç:ão no Governo Bilac Pinto, foi Deputado Es
tadual, em duas Legislaturas, Deputado Fede
ral, por duas vezes, Presidente da Comissão 
de Minas e Energia, Governador de Estado, 
Vice-Presidente da República, respondeu pela 
Presidência em várias oportunidades, Ministro 

_ de uma .Pa54t à qual estão vinculados os ór
g~os _fTlc;iS importantes, __ as empresas mais im
portantes do Brasil - Petrobrás, Eletrobrás, 
Vale do Rio Doce;_ não ~ncontramos na vida 
de AUrelianO, a exemplo do qu_e acontece na 
vida de Ulysses Guimarães, nada que o dimí
nua, nada que o desacredite no conceito e 
no respeito do povo brasileiro. Acrescento ao 
brilhante pronunçiamento de V. Er esse elen
co de pos~an~es do meu Partiçlo, apenas para 
que o PFL náo esteja ausente da anális_e que 
~ faz nesta tarde. 

O SR. LEITE CHAVES - Insiro o aparte 
de V. Ex!' no meu discurso, mas deixo de co
méntar essas candidaturas, porque, como V. 
EX" vê, já me_ estou referindo a candidaturas 
defmidas; aí existe, ainda, uma disputa prévia 
entre candidatos, e depois vamos fazer tam~ 
bém considerações pessoais. 

Sr. Presidente, diminui-se o Senado em se 
trazendo a plenário um argumento dessa natu
reza? Acho que já é tempo de-coínentarmos 
sobre homens e sobre fatos, P9rque estamos 
vivendo um período de singula-ridade e de im
portantes defirJições na sucessão presidencial. 

Então, eu perguntava~ se- qualquer um des~ 
ses homens a que me referi fosse eleito Presi~ 
dente hoje, o que fariam? Que respeitabilidade 
expressariam para que os seus atas aqui tives
sem cons_eqü:êríciãs? -Sabem V. Ex~'~~ que a 
Côhstituição hoje limita seriaffi~nte a ação do 
Presidente. O PreSidente da República hoje 
não é mais urri ilnp"eiadoi, nem um ditador; 
a Constituição qu·e à pOvó fez ôutorga grandes 
Poderes, mas pouco poderá fazer um Presi
dente da República se não tiver o respaldo 
desta Casa. Então, o candidato a Presidente 
não é ele_ só, mas uma série de condições 
e de circunstâncias. Começa pelo seguinte: 
é o Candidato a Presidente; é o Vice-Presidente; 
é o Partido; é o contingente eleitoral que ele 
representa; é a expressão popular que ele tem 
no seu contexto; é o número de Deputados 
e Senadores, suas idéias e seuS estatutos. Ulys
ses -Gulniarães ê o"horriein capai de viabilizar 
qualquer projeto, através desta Casa, porque 
ele merece o respeito deste Partido. E nin
guém veja nesse_seu denodo em ser candidato 
uma obstinação de poder. Quando eu o vi: 
pEila pi'imeira vez, eu estava no Paraná; ele 
era anticandidato andava o País sozinho. Esta
va no Aeroporto de Loridrlna sem ninguém, 
porque na época do regime militar nem o 
então Prefeito de Londrina, - meu ilustre co
lega Senador José Richa, que era do meu 
Partido, ousou recebê-lo, para não afrontar ou 
não ficar mal perante o Presidente do regime 
militar Ernesto Gelsel. 

Clrcunstandalmente fui o único a rec~bê-lo. 
E vi-, naquele instante, a grandeza de um ho
meni, sozinho, numa afirmação- de_ protesto, 
nesre----pafs, contra a ditadura. 
- liõjefoi cahdidato numa Convenção demo
crática e venceu. Quando se esperava que fos
se o segundO ou terceiro, surpreendentemen
te, no nosso Partido, ficou em primeiro lugar. 

A nossa própria Convenção refletiu e viu 
que, na realidade de todos, era o melhor para 
aquele instante. E é o que virá fazer a Nação 

brasileira quando com~ç_ar ~ campa!lha_. /:';.~a
ção está amadu.recida. e sofrida demais para 
montar em fog~~tes que .ap~re17e:rT?- em _última 
hora1 novidades de último instante, artificiali
.zados, sem experiência :h'umana e, aliás, às 
vezes, de passado cOmprOmetido. 

~ O Sr . .Mansueto de Lavor- Pe.rmite-me 
V. Ex!' um -aparte? -

O SR. LEITE. CHAVES~ Com todo pra
. ~e.r,_ouço v .. ~~-

0 Sr . .Mansueto de Lavor- Nobre Sena
dor Leite Chaves; o discurso de V. EX" coincide, 

·é claro. que não no brilhantismo com que V. 
~ se pronuncia na tribuOa do· Senado, mas 
cónl -uma conversa que mantive, ontem, com 
um Deputado Federal do PMDB, da nossa 
Bancada de Pernambuco. Discutíamos exata
mente a chapa do PMDB e a sucessão presi
dendal, quais as saídas, diante da dúvida da
quele colega em apoiar 9u não essa chapa. 
E, fazendo uma análise de candidaturas já pos-
tás, e~das possíveis candidaturas, dos poss!veis 
vice-candidatos, uma chapa, por ex:_emplo, 
Leonel Brizola-Roberto Magalhães, possivel
mente uma chapa Lula-Fernando Gabeira, e 
tantas outras, não a do_ PFL, porque, como 
frisou o Senador Divaldo Suruagy, ainda have
rá uma prévia -algo louvável- democrática, 

.para_ a escolha entre candidatos lntrapartldá· 

.rios; _s_e analisarmos ás candidaturas - e, na 
realidade, a conclusão daquela conversa foi 

-esta: se dentro de 15 dias tivéssemos··uma 
chapa melhor, politicamente, de- acordo com 
a-luta e a trajetória daquele eminente colega, 
ele teria todo o nosso apo!o se, realmente, 
procurasse outros caminhos fora do PMDB 
em termos de sucessão presidencial. Tam
bém, se não houvesse, diante dessa análise, 
uma alternativa melhor que não a chapa Ulys
ses Guimarães-Waldir: Pires,_ que ele viesse a 
integrar essa campanha, que já é a quase to ta~ 
!idade do PMDB, pelo menos do PMDB que 
se compromete com _reformas_ no País, que 
quer as mudanças, que quer uma coerência 
com a hístóiia -e a luta do PMDB: Ora, é verda
de que temos de respeitar os outros candi
datos, os serviços prestados por eles ao País, 
as suas propostas. Temos candidaturas, por 
exemplo, como a de Roberto Freire, um wan
de candidato, um companheiro de lutas, do 
Estado de Pernambuco, o· próprio Roberto 
Freire expressa que não é candidato para che~
gar à Presidência da República, ele quer pres
tar um serviço à sua agremiação partidária 
e quer dar um recado do seu Partido à Nação. 
Indusive há essa proposta_ do pacto antiterror 
de Roberto Freire, que eu contrapus fosse 
mais um pacto antiarrocho salarial, que este 
é o verdadeiro te~:ror que está causando turbu
lências em todo o País. Dentre os candidatos 
com possibilidade de chegar ao segundo tur
no e ganhar a eleição, é claro que a chapa 
Ulysses _Guimarães-Waldir Pires, do ponto de 
vista político, é impecável. Se há a p-erfeição 
- e não se pode exigir perfeição nas coisas 
políticas, nem humanas -, esta é uma chapa 
fechada com uma sabedoria extraordinária. 
Ainda mais porque ela brotou da vontade de-
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mocrática do Partido. Melhor do que isso, só 
se realmente fosse uma prévia, mas, quando 
se discutiu a idéia de prévia dentro do PMDB, 
verificou~se que era materialmente imposSível 
realizá-la entre os mais de 500 mil filiados 
do Partido em todo o País. Então. creio que 
as dificuldades eleitorais, que são evidentes, 
poderão ser superadas pela competência com 
que se conduzirá essa campaitha, principal
mente pela utilização da midia eletrônica, DO 
ponto de vista político ...;_-e não é nenhuma 
pretensão, não é nenhum desrespeito para 
com os nossos eminentes adversários, inclu
sive para com o futuro candidato do PFL, os_ 
três pré-candidatos do PFL, eles correspon
dem a esse perftl traçado aqui pelo Senador 
Divaldo Suruagy -, podefnos dizer iSso, sem_ 
nenhuma pretensão de exagero ou de falsa 
humildade, que realmente esta é uma chapa 
extraordinária. Essa chapa serve ao País. En
tão, é preciso dizer tsto ao País inteiro: Ulysses 
Guimarães e Waldir Pires, A trª.ietória de am
bos, a história, o curriculum vitae de ambos, 
engrandecem qualquer partido político que os 
apresente, mas. E não só tsto engrandecem 
mais o Brasil. Portanto, temos que nos unir 
em tomo dessa chapa e é este, talvez, o sentido 
de V. Ex!' chamar a atenção desta Nação, não 
s6 para a gravidade do atual momento politico 
da História do País, como também para a im
portância de pessoas habilitadas, pessoas 
comprovadas, pessoas testadas como o me_tal 
no fogo. Assim são esses dois que compõem 
a chapa UJysses-Waldir. Ainda mais, se não 
houvesse - digamos assim - atas heróicos 
na vida de ambos, bastava citar esse da renún
cia, que é um engrandecimento, que é um 
marco na vída de qualquer um, a um governo 
de um Estado importantíssimo como é o da 
Bahia. Essa renúncia de Waldir Pires, porque 
a muitos parece uma aventura - acham até 
que é um salto no escuro - a renúncia de 
Waldir Pires, para.n6s qUe estivemos presen
ciando -como V. Ex", ri6s e tantos outros 
- aquele ato em Salvad6r, sabemos que 
constituí um gesto de desprehaimerito e de 
serviço prestado a este Pais, um gesto de pa
triotismo. Quando Waldir Pire-s_ disse "Pelo 
Brasil e pela Bahia", foi o encerramento das 
suas palavras. 

Na realidade, é importante ftisar isto, hoJe, 
em toda parte do País. É pelo Brasil que deve
mos trabalhar, lutar; que se Imponha à opinião 
pública, ou melhor, conquiste a opinião públi
ca, essa composição política de Ulysses Gui~ 
marães e Waldir Pires. Louvo, pOrtanto, a ênfa
se e o_ brilhantismo com que V. Ex!' coloCa 
essa chapa hoje aqui à consideração do Brasil 
e dos nossos colegas Senadores. 

A Argentin-a votou num candidato na ilusão 
--de voltar ao passado peronista, para muitos 

de fartura __ e felicidade. A Argentina vive na 
ilusão de que o passado volte. Um país mais 
culto do que o Brà.sil, mais rico do que o Brasil, 
no entanto_ffienos politizado. 

Perón sobreviveu à sua ditadura, ficou na 
Espimha. e ·gerações tiveram oportunidade de 
tomá-lo slmbolo de esperança da sua volta. 
Getúlio, no Brasil, faleceu, e o País teve que 
amadurecer mais. 

Então,lá, eles votam em qualquer candidato 
que possa suscitar a possibilidade de um pas
sado em que _a Argentina foi melhor ªlimen
tada, melhor nutrida, melhor educada, e mais 
fortalecida. -

Aqui, no Brasil, o receio é de que os brasi
leiros pOsSam i.rótar erif qualquer um que seja 
o .. sfmbolo de transformação imediata desta 
realidade biasileira, que_ ninguém ac-eita; este 
é que é o problema. Lá, lutam pela volta, pelo 
reconhecimento de um passado; aqui, em 
qualquer um que possa mudar esta realidade. 

Corria disse, promeSsas para um povo em 
d6Eispero é como fogo em pólvora seca. En
tão, Sr. Presidente, o _que uin fiomem. fará, 
tendo aquele passado a que me referi, de de
mitir alguns, dizendo que eram marajás? Ele 
se sente hoje na cadeira da Presidência? Que 
Ministros ele vai escolher? Os Ministros malu
fistas. o próprio peSsoardo regime militar que 
o povo condenou. Que tipo o;l.e ministério ele 
vai constituir? Que tipo de credibilidade ele 
terá nesta Cas~ Onde nào possui sequer um 
representante? 

Ora, estamos num regime constitucional 
condicional, Então, é uma máquina toda que 
tem que operar, porque a opção do Brasil 
foi esta. N.ão é como o caso de Cuba, em 
que um homem pôde levantar um país e mu
dar toda uma ordem. Agora o sujeito prometer 
mudança_di;;: ordem, prorrieter milagres quan
do essa ordem não pode ser mudada, a não 
ser peta-violência, é querer enganar o povo, 
é a repetiÇãO de Jânio Quadros. Ora, o Jânio, 
com rilãis sabedoria, com mais esperteza, le
vou este País à dificuldade; o que faria um 
pobre jovem, criado fantástica e aristocratica
mente? Ao que eu sei, o próprio pai o mandou__ 
para_o_exterior, para que evitasse dificuldades 
de convivência. QUe j?ode fezer? Que tipo de 
milagre? 

Sr. Presidente, a Nação tem que refletir so
bre isso. Se nós, emocionalmente, escolher
mos um candidato que venha a criar outro 
caos neste Pafs, acho que nós perderemos, 
porque 1964 nãÕ_seiepetirá. Jânio renunciou 
e todos _conhecem os fatos. Agora a situação _ 
é diferente. A própria Igreja Católica_ está nou
tra; ela não _e_stá mais de batina nas ru_a,s, ao 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V. lado das senhoras ricas e faustosas em pas-
Ext, pois vejo que realmente atenta para cr seatas abrindo passagem aos militares golpis
objetivo do meu discurso. Temos_que discutir. tas. A Igreja está ao lado dos trab<:~lhadores, 
candidaturas de pessoas. Se Sr. Presid.ente, es.tá na Arôazônia, está ao lado __ dos índios, 
falo em pessoas, sem elogios, ou sem adjeti- está nas favelas. E não é por outra razão que, 
vos iluminantes, é porque estamos apreciando nUma pesquisa do JBOPE, ela está em primei-
candidatos à Presidência da República. Tenho ro lugar na cred!bilidade_ nacional. Logo, nin-
medo, Sr. Presidente, que aqui ocorra o mes- guém acredita em golpe. Os militares estão 
mo fenômeno da Argentina, por circunstân- salutarrriente evoluidos. Pode haver uma parte 
cias diversas. --- __ que não tenha evoluído, e eu digo com a auto· . 

ridade de quem foi Procurador-Geral d_a Jus
tiça Militar durante um ano, lutando, ind_u?ive, 
côntra ã tortura. Conheci, Sr. Presidente. ex_. 

poentes mar..,Vl1hosos nessa casta, nesse setor 
militar. Eles não vão para a aventura. 

_Q segmento qi.ie -resolver fazer isso irá. dividi
do. Não terão condições de repetir 1964 com 
toda aquela estrutura. Então, partiremos para 
outro tipo de revolução. Será uma revolu_ç_ão 
civil. 

Definir os rumos de uma revolução civil, 
definir ideologicamente, no seu próprio per
curSo, é __ situa_ç_ão extremamente difícil. Os 
tempos passaram. O Brasil é fantástico _em _ 
potencialidade. Esta Constituição é dos maio
res patrimônios que temos, embora o povo, 
na ansiedade de uma melhora imediata, a con
dene, a martirize, quando o povo é que a fe:Z. 

A nós nos cabe, Si. Presidente e Srs. Sena
dores, com urgência,--complementâ-la. Já que 
são muitas leis complementares, temos que 
elaborar, com urgência, pelo menos 20 das 
mais necessárias, para qt,Je ~- Naçã._o se tr;:mqüi
lize. Optamos pela democr_acia. Uma demo
cracia difícil, porque democrada efetivajamais 
existirá onde 80% dª população vive de ansie
dades, marginalizada e esquecida. 

Há uma luta. Os jornajs, Sr. P(esi!i~Il~ ~Jar
de@.m falsidades acen:::a do Coflgresso, dimi
nuindo-o sistematicamente no resperto públi
co. 

Eles procuram insinuar suspeita em qual
quer coisa que aqui ocorra. São exagerados. 
Não verificam _as fontes. E o povo, enfurecido, 
ou reage ou, então, procura desviar-se dessa 
forma, agarrando-se a um sím_bolo _corroído 
de falsidade. 

O nosso Partido iem cumprido a Sua meta. 
Ele surgiu nas ruas e__l\a§; lutas_. Eu mesmO 
comecei a minha vida política sendo preso. 
Neste particular, comec;et por onde--os outros 
terminam. Por quê? Porque, como advogado 
do Banco do Brasil e Presidente do Sindicato 
dos Bancários, não permitia que os bancos 
cometessem _injustiças contra seus funcioná
rios. Eu mesmo defendi modestos bancários na própria Junta, na Justiça, sem rec-ompensa. 
Então, acharam que isso também era alguma 
coisa de subversivo .e_ me detiveram, embora 
não houvesse processo nenhum a respeito. 

Surgimos do povo, e quem surgiu dessa 
luta continua fiel ao nosso Partido. Este Parti-· 
de;>, depois -dessa longa luta, escolheu como 
seu candidato o homem que presidiu a Consti
tuinte e que a conduziu com segurança. Sem 
aquela autoridade, sem aquela sabedoria, não 
chegariamos a este ponto. E qual é o_homem 
mais qualificado para conduzir este País? A 
Consti~uição ser~ mais convenientemertÜ!. 
aplicada se o for por aquele que preSidiu a 
sua feitura: Ulysses Guimarães. 

A popularidade falsa trará para nós, em_bre~ 
ve, situaÇões difíceis. PrecisamOS, -nesta qua
dra, de homens qualificados. Não perderemos 
esta eleição, porque, se eleitoralmente não a 
vencermos, moralmente seremos vencedores, 

-Sr. Presidente, quem nesta Casa ou no Pajs 
pode fazer uma restrição _moral a Ulysses Gui
marães, a não ser o fato da idade? ~i~1 S .. 
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Ex"' parece até um adolescente perante o con
selho de_ anciões que Jànio Quadros acabou 
de constituir. E ri1ais, Sr. Presidente: n_a inteli
gência e na cultura, não há envelhecimentq. 
O -sol não se põe na fronte dos homens sábios 
e inteligentes. 

Quando o cérebro é motivado, ele chega 
à idade centená® com lucidez. 

Quando os jovens se desviam e perdem 
o interesse, desfalecem, envelhecem no pen
sar e no agir. 

Este é o nosso candidato: Ulysses Guima
rães. Um homem que, antes de ser Presidente, 
andou pelo País todo para mostrar que a ma
neira de derrubar uma ditadura democratica
mente era ser um anticandidato. 

Quando morreu o PreSidente" J~_r)Credo f':le-: 
ves. o nosso Partido, setores militares e muita 
gente estiveram ao _seu ladQ dizendo: "O Se
nhor é que deve tomar posse". Ulysses Guima
rães respondeu: "Não, Senador José Sam~y,_ 
é a sua vez" por forÇa da CoristltufÇãô. 

Sequer se pode acusar este homem de ga
nância. SãBicfele que, se não fosse candidato, 
se não _mantivesse a sua candid_atUJ:a, podería
mos cindir o Partido no seu núcleo maior. 
O PMDB nunca esteve tão unido. Os que sát
ram é porque nunca pertenceram aos seus 
quadros. Para nós foi fundamental que isso 
ocorresse. To dos são .. testemunhas de que 
chegamos à Assembléia Nado na! Constituinte 
com um número enorme sob a legenda do 
PMDB~Mas,Já, alguns mudaram; sentaram-se 
ao lado oposto, votaram contra as nossas te
ses, contra o nosso programa, sendo recom
pensados com empregos, rádios, televisões 
e ministérios. Ess_es não nos servem. COnti- . 
nuar nos nossos palanques para igual procedi
mento, nik, convém. 

Um partido, para vencer uma e[ei~ão, não 
precisa ser grande como o foi a ARENA; ele 
precisa ter consistên_cia_ ideológica, saber qual 
a direção do seu caminho, para que não haja 
dúvida. O próprío Napoleão dizia que "quem 
vacila raramente vence". Ent_ã_o_, _gastávamos 
mais tempo corO as nossas dúvidas internag; 
do que na construção partidária. 

Somos, hoje, um Partido menor em número 
de Deputados, seguramente mais forte. No 
Paraná, e no Brasil_- tenho andado pelo Pa!s_ 
-há descontentamento,_ mas as nossas bas.e:s 
seguem uma direção de fidelidade. 

Sr. Presidente, faço este dis.curso para que 
o ouça est;:I Casa, e a Nação, através "d'A 
Voz do Brasil" passe a refletir. 

O fenômeno da Argentina não pode repe
tir-se aqui, como eu disse: lá ~\guém tentando 
ilusoriamente, voltar a um passado que não 
se repete; e, aqui, nós, através de um símbolo 
des(:onhecido, pretendemos fugir de uma rea
lidade que só pela lei, com a participação de 
todos, pode ser quebrada. 

O PMDB, depois dessa Convenção, estará 
nas ruas, digno como o foi na sua origem, 
com candidatos sob cujo passado, sob cuja 
cultura e dignidade, sob cujo sentimento cívi
co ninguém pode levantar dúvidas. Alguém, 
aqui, ou fora daqui, levantaria dúvida quanto 
à honra de Ulysses Guimarães, um Qomem 

que por mais de 50 anos está na vida pública? 
Algt,~ém é capaz de: lhe apontar um deslize? 
Eu gOstaria, Sr. Presidente, que alguém fiZesse 
isso em relação a e.sta minha afirmação. Existe 
algum Senador, do meu Partido, de qualquer 
Partido, algum Parlamentar que seja capaz de 
levantar esta dúvida? Eu gostaria de receber 
.de algum cidadão deste País uma restrição 
moral_ a esse homem. E se alguém levanta 
dúvidas sobre sua lucidez, gostaria que se 
aproximasse. . 

Ora, li.o nosso Partido temos professores, 
homems de cultura, e Ulysses Oi.Jimarães che

_gou a ser escolhido por ser o_ melhor, por 
reçonhecimento_ de valor! --

.Também sobre Waldir Pjres, advogado, ex
Deputado, Governador da Bahia, professor, in
clusiye na França, quando de seu ex~1io, quan
do_aqui não pôde conviver, por supressão da 
liberdade. 

.. _E_n~o, Sr. Presidente, -breve as nossas can
didaturas estarão nas ruas. Podem não rece
ber o voio de alguns, mas, pela sua vida e 
pelo seu passado Ulysses Guimarães e Waldir· 
Pires terão que merecer o r~speito de todos 
e o respeito da Nação. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. (Mui· 
to bem!) 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO 

Destinada a "apurar os conflitos de 
terra existentes no País". 

l_' ReUnião (Instalação), realizada 
em 11 de abril de 1989. 

Aos onze dias do mês de abril do ano de 
mil novecentos e oitenta e nove, às dezessete 
horas, na Sala da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Sena
dores Leite Chaves, Ódacir Soares, Severo Go· -
mes, Carlos Patrocínio, T eotônio Vilela Filho 
e Mansueto de Lavor, reúne-se a Comissão 
_parlamentar de Inquérito destinada a "apurar 
os conflitos de terra existentes no P<ús". 

D~ix~m de comparecer, por motivo justifi
q~,Ço~- os Senhores Senadores Aluízio 6ezerra, 
João Menezes e Jamil Haddad. 
--· oe acordo com o preceito regimenmta1~ as
sume a Presidencia, eVentualmerite, o Senhor 
Senador Severo GomeS, que deç:Jara instalada 
a Comissão. 

Em seguida, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e 
do vice-Presidente da Comissão. Distribuídas 
aS Cédl!las, o Senhor Senador Severo Gomes 
convida o Senhor_Senador Teotónio Vilela Fi
lho para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte 
resultado: 

Para Presldeilte: 
Senador Odacir Soares ........ ;:........... 5 votos 
Em branco"~"--··-···-··-: ...................... _ 1. voto _ 
Para Vice-Presidente: 
Senador Mansueto de Lavor............ 5 votos 
Em branco ......... -·-----................... . 

São declarados eleitos, respectivamente, 
Presidente e Vice-Presidente, os Senhores Se· 
nad_pres Odacir Soares e Mansueto de Lavor. 

Ass_umindo a Presidência o S_enhor Senador 
Odadi" Soares agradece, em nome do Senhor 
Senador Mansueto de Lavor e no seu próprio, 
a honra com que foram deistinguidos e desig
na o Senhor Senador Leite Chaves para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião _e, para constar, eu, Helena lsnard Ac
cauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comfs· 
são, lavrei ·a presente Ata que, lida e aprovada. 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
pub_licação. ---::" _ SeQ,adorOdacir Soares, Presi
dente. 

2l' reunião. realizada em 
17 de maio de 1989 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano 
de mil novecentoS e oitenta e nove, às quinze 
horas _e trinta _minutos, na Sala da Comis-são 
de--Economia, no Senado Federal, presenteS 
os Senhores Senadores Odacir Soares, Carlos 
Patrocínio, Leite Chaves, João Menezes e Man· 

- sueto de Lavor, reúne-se a Comissão Parla-
mentar de 11)-qu_érito destinada a: "apurar os 
conflitos de terra existentes no País". 

Deixam de comparecer, por Tnotivo jtiStifi. 
cada, os Senhores Senadores Severo GOin;E::S, 
Aluízio Bezerra, Teotôilio Vilela Filho e Jamil 
Haddad. 

Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
Odacir Soares, que solicita. nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura- da Ata da reu
ffião- anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. __ _ 

Em seguida, o Senhor Presidente esclarece 
que a presente sessão -destina-se à elebao
ração do roteiro dos trabalhos da Comissão 
solidtanbdo que sejam encaminhadas à Mesa 
Sugestões a respeito da matéria. 

Após os debates fica decidido formalizar o 
pedido de levantamento dos conflitos de terra 
às seguintes entidades: Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Agricultura- Con
tag,lnstituto Naciona1 de Colonização e Refor
ma Agrária - fncra, Sociedade Rural bra.si· 
!eira, Sociedade Nacional da Agricultura, Fe:· 
tag's, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, As
sociação Brasileira de Reform_a Agrária -
Abra,_ Comissão Pastoral da Terra - CPT, 
ConTEirênciã. Nacional dos Bispos elo Brasil -
CNBB, e Conselho lndigenista Missionário -
CIML 

Dec:-ide·se, ainda, iOlciar a série de depoi
mentos a serem realizados, no âmbito da Co
missão, convocando os Senhores !ris Rezen
de, Ministro da Agricultura e Romeu Tuma, 
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Fe
deraL 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Helef',a__[s_nard Ac
cauhy_Sarres dos Santos, Assistente da Comis
são, lavrei a presente-Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicação. - SenadorOdacir_ Soares,Presi· 
dente. 
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I\ os trinta 

AO CmiVENIO DE 29 D::: fi!3IUL- DE 1~83 r-

'l'El\CEIRO TERNO l\Dl 'l'IVO CELE!3R?.DO EN
TRE O SENfiDO PEDERfiL E fi FUNDfiÇÃO 
Ci'.Sl\ DE RUI 13ARDOS.I\ PARA r EH REGIME
DE CO-EDIÇÃO, AMPLIAREM A S~RIE DAS 
Ot.HU\o3 IN'l'I'l'lJL'\Di\S "1\ÇÃO E Pl':NSl\MENTO 
D/\ I\EPÜ13L1Cl\ 11

, 
11 lH:,l'\Nt\I\DO PEHEIH.l\ DE 

VM3CONCELOS" J, INCLUIR OBRAS COM.El10-
l\i\TIVi\S AO CENTENÁRIO DA REPÜI3LICA. 

uc dezembro de mil rtovcccn·tos c.o~tcnta c 

oj_l:o, o Scnndo Fedur.:tl, n-c?S[c .i lO rcprcscnt~Uo : .. :;lo seu 

c1Gn te, Scn.J.d.or llUMBli:l\rl,O LUCEN/\ de ·um lo. do, c, de outro lu-do 1 a. 

Fundação C.:tsa ll0 Hu.i ü7ffbosa, ncs{C · ilt'o_ rcprcSCn t:ad.:t pG·lo_ seu 

prcsiucnl:c> IlL. 1\.Mf:I:ll'D LOUHENÇO Jl\COIJINi\ Lf\CU:V.I.ll::, f j rm.:m o prc-

J..:l::j a scgu· L r: 

CLÁUSULA P!Ü!<IEil\A 

As p.:1~tos convanon L os ·ncor·llu.'m- S\Tccnr--bs _ ·sotJ·u .Ln te!::: o-s~~--t-1. tt.fJ.o-s: Cjl.rc

(!~...;~v0r.:"io :3cJ- ·cone i.11. !"tl'O!:; c!r:- Cunç".Jó cic's-r~·_j 'J.'ÓJ::'t:_:ó:-

-ldZ•ias l'lll í-.t Í\":ls- de_•_ AnLÕnio C:ar!os:l\íU_c_i__r-o dv 1\pd.r:ul!L:__ 

In: L t~,J~,.'luç.:l.O de ;~1.:: !~.Lo: ·r:: r i<..J6riTi> r..:~új''"b,.. 

l J Z: l :1 :; Pu 1 L t l l: 11 s ~1 0 • F r· a n c i::; c o c:-~ll:l p·u s 

In L L·oducão- dü.-1~-:.:r-!116. Gôc.-s -Monteiro 

lJ:!i.:ts !->vci_aJs J~ Luis: -,,1'".:t~rqtlí.ni.o 

lnl"l"CH.htc.<io ~"le F1~unc: iSco de l\~;S:·fs I;.:lr0_o:::ct c Luis VJ.J.nnu. F.Llho 

Algun~~ 1\.:-:pL.'l:Lu~• dn Evolução PiplumZtt:i<.:(l --1\n·:.oniQ ele J·~(;!~~aLq 

nurbo:=;o. 

i' r o [ ,fi(.::.l o a c Pe(1 nJ r:::l.llllon 
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Int:rol1uçiio uu I•!<Jnucl _Corrci<l, do i\nurado 

Cnn[l~rênl~i.:IS -Al·olieillnist~1~ d~t Jouqu.im Nabuco 

Introauç5ó Jc Manuel Coirriia de Andrade 
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Cumo· Sü duvc e~c-revcr _a UisC:Õri9-_ Uo llr<.1sil·- Ç._P .. Von Mgr_tius 

I)"l troduçEio de' f:'rancisco de i\$sis l3urbosa 

Colcç5o Cont:oniirio da _H"'uública, 

Me1uGrias e Viagens de Silva Jardim 

In t:..roLlu ç5o dá- 1:,-.l:.:J.nc-isco :de 1\r;sis n.:rrbo~;a, 

A n. Lu 1 u g i a H c l) u h li cana d c H. a u 1 P o m pé i a 

In Lroduç2io de_ F'ra;:ic isco de Assis Barbosa 

J\nt,~ectlentcs H i st:Óricos Ue B~·asília - Ruul do S.5. Barbosa 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Paril fazer fc:cc . .:is dcsp_;;:.-sa.s ~rdl~ttivas aós ajusl:cs deste Tcrn\Q 

1\d.i·ti vo, o San.:1do l·'ode.ral repusstJrá 5. }'Útlc1~ç5o Cu !:ia_ <lc Rui Bar

Dos~ D. i.J!lp017L5úc-1,;: ÜQ ~z";r 22 .. 582 .. 000,CO C·/lntc c d.oJ.s milhões, 

quinhentos c oiLen.t.:1 c dois mi1 c.:::-uz.:.tdos), dc!:;Linadu. à pesquisa_ 

de texto c icono<,Jriifica; sis tcm;:ll:iz<:lç.'io de dados, cl<:lboração do 

introcluç5.0 por· cspôc-ialistc::.s, orqu.niz-.:lção=àc l!l.cJ:!..ces; preparo.ç5.o 

de textos, revisão c sup"crVis.'io ~das publicações dos títulos aqui 

rcf~rido.S, -ir.clui"Ucs ne-sto mont.:'1n·lc Ct t.:1xa do .tc1J~:.inistrbç5.ó que 

cabe ii ~unduç.'ió_ · 

CI,Ji.USUI.A •rEll.CEIRA 

Os rccurso_s de que trQL<:lm u Cliiusulu Scg<:n<lil for-tm ·empenhados 
N.E. CE n9 275/89 B.o.· n9 0043 de 27.1.89 

conforme cspacific;:tç.'lo .:tb<:lixo: (01.01.001.2229/SÔ2 - Edição de Obras Vin 
culadas à MemÓria do Legislativo, 3.1.3.2.00.0070 Outros.Serviços e Encargos 
NCz$ 22.582 OO(Vinte e dois mil quinhentos e oltenta e do1s cruzados novos)· 

' l:l.íi.USU/J\ QUl\R'l'l• 

i\ imporLâáciQ n:,f<:.n:.lda n;:~ Cláusulet Scgundu :;cró. l:-opetssada Qm ' . - -

duaz parcelus de igual valor, sendo a primeira logo após a pu-
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Llic;:, çiio d2:: t.e termo e u ·seg-unda quando da e-ntrega ao Senado de 

pelo ruent:rs trl~s títulos ~àqui t.::onvenl.u.t1"oS. 

CJ,ÁUSULi\ QUINTA 

Continu.::uu em vlcJot· as- dcmu.is Cl.5.usulri·s c condições não ·o..lter.J.du.S 

por este 'l'crmo i\cHtlvo. 

E po.':' estarem de i"J.Cordo, lavr.:1-sc o f)rcs-cnte2 ins·trUmen.to eÍn qua

tro vias de io;rual Lcor,- para um só-efcüto, o cjual,- âepois ·ae li--

do e uprovac1o, vul ass:lnudo pelas p;:,rtes convcnontes .e ____ pelas 

testemunhas ab.:tixo lru:llco.d.:ts. 

'l'cstemunhas: 

UJ.·;:,sl_Li;:,, 30 ele dezembro uc 1988. 

c~~o~~d;"'~ 
1\Mrl!UCO LOUlU:!NÇO Jl\COUINll IJ\COMBE 
Presidente d~ f'urldaç5o C~sJ de Rui Barbosa 
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PL.'\NO DE 1\PJ.ICAÇJí.O DOS RECU!lSOS 

cz:f. 6.963.000,00-

EloGoraç5o de IodLccs Cz$ Sl24.000,C'Q 

cz:f. 1.2%.90!),00 

cz-$ 2.145.000,00 

Serviço de Datilogrnfia Ç~$ 4.290.000,00 

Serviço de Hc'nro<1.Jç;:fo Iconográfica Cz$ 3.201.000,00 

cz:~ I.H .. 8l:J.OOO,OO-

Taxa do 1\dministr::tçáo d.c 20% .. C~$ 3.763.000,00 

cz$ 22.sez:-ooo,oo 



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

AI'IO XUV-N•64 QCIII'ITA·FEIRA, 25 DE MAIO DE 1989 BRASIUA-DF 

SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 64' SESSÃO, EM 24 
DE MAIO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTL ~--~ 

1.2.1 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- N• 32/89-DF (n' 22189-GAG, na ori
gem}, encaminhando ao Senado Federal 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n? 
20/89,- que reestrUtura o Grupo Direção 
e Assistência Intermediárias, de que trata 
a Lei n9 6.762, de 18 de dezerribro de 1979. 
e dá outras providências. 

- N• 33/89-DF (n' 23189-GAG, na ori
gem), encaminhando ao Senado Federal 
o Projeto de Lei do Distrito Federal no 
21/89, que estabelece a carga horária-dos 
serviços civis da Administração Direta e 
Autárquica e das Fundações Públicas do 
Distrito Federal. 

- N• 34189-DF (n• 24189-GAG, na ori
gem), encaminhando ao Senado Federa1 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n9 
22/89;-que reajusta os vencimentos,' salá
rios, soldos, proventos, pensões e demais 
remunerações dos servidores civis e milita
res da Administração Direta, das Autar
ql}im, e das Fundações Públicas do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

1.2.2 -Parecer 
-N9 58/89, clã-Comissão de Constitui

ção, Justiça e Odadania, sobre os Pfojetos 
de Lei da Câmara e do Senado Federal 
que menciona. 

1.2.3- Leitura de Projetes 
-Projeto de_ Lei do Sénado no 120/89, 

de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 

SUMÁRIO 
que regulamenta o registro e uso das infor
mações geradas pelos Poderes Públicos 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 121/89, 
de autoria do Senador Antônio Luiz Maya, 
que protege temporariamente os inventos 
industriais, nos termos do art 59, XXIX, da 
Constituição. 
- --'--Projeto de Lei do Senado n9 

12"2/89-Complementar, de autoria do Se
nador José lgnácio Ferreira, que dispõe 
sobre os produtos semi-elaborados sujei
tos à incidência do ICMS quando expor
tados_p_ara o exterior (art 155, § 29, X a, 
da Constituição Federal). -

1.2A- Requerimentos 
-'- N9 284/89, de autoria do Senador Jo

sé Ri eh a, solicitando informações ao Poder 
Executivo. · 

-N9 285/89, de autoria do Senador 
Gerson Camata, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se
nado n9 I I 4/88, de sua autoria. 

1-2~? -Discursos do ~edlente 

SENADOR JQÃO CASTELO- Razões 
pelas quais S. EX e seus companheiros 
políticos apoiam Fernando Collor de Mello 
à Presidência da República. 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ M-1 YA -
Reflexões sobre o ensino público e gra
tuito. A elaboração da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 

SENADOR R(!Y BACELAR - Dissolu
ção da Franave- Corripailhia de Navega
ção do Vale do São Francis_co. 

SENADORMEIRA FILHO- Razões que 
levaram S. & a pedir vista do projeto de 
lei denominado Plano Diretor do Distrito 
Federal 

SENADOR CHAGAS RODR!IJUES, co
mo üder-Telegrama recebido da cidade 
de Pamaí_b_é!_- PI, sobre violência policial 
e política naquela cidade. 

SENADOR IRAM &\RAIVA - Dívida ex
tema brasileira. 

SENADORTTAMARFRANCO-Amea: 
ça de demissão de trabalhadores metalúr
gicos de Cã:ete·..:..:-MQ, da CFB - Compa~ 
nhia Ferro Brasileiro. 

SENADOR FRAIYC!SCO ROLLEM
BERO- Quadro da fome brasileira. 

SENADOR ODAOR SOARES--' Elabo
ração de leis complementares para per
mitir a aplicação ~a Constituição. 

SEJYADOR JCJTAHY M>\GALHÃE:S -
Devastação-da Mata Atlântica e derrubata 
indiscriminada de- árvores no extremo sul 
daBahia 

SENADOR MARCO M>\CIEL - Discur
so proferido por s: Ex-' na última Conven
çãodoPFL 

SENADOR LOORIVAL BAF'TISTA-Re
latório, da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, intitulada 
.,Noss_o __ futuro Comum". 
~SENADOR EDISON LOBÁO - Escla

recimentos do Secretário Executivo do 
Conselho lnterministerial do Programa 
Grande Carajás a respeito de críticas ao 
programa, veiculadas na imprensa. 

1.2.6- Requerimentos 
- N9 286/89, de urgência para o Projeto 

de Lei da Câriiara fl9 10/89, que dispõe 
sobre a p-olítica salarial e dá_ outras provi
dêndas. 

- N9 287/89, de urgência para o Projeto 
~ de Lei da Cãroora n• 11/89 (n' 1.482189, 

na Casa de origem), que dispõe sobre o 
salário mínimO. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di retor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁACO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONA.L 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ............................................. ~ .. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso .......................... , .............• NCz$ 0,06 
Trragem. 2.200-exerTIPiãres. 

- N9 287 -A/89, de autoria do Senador- inclui -entre os-crime5 de responsabilidade Peto_Sen"ador Máicio Lacerda, t~ndo usado_ ' 
da palavra na sua discussão os Senadores 
Ronan Tito, Edison Lobão, Jamil Haddad, 
Chagas Rodrigues e Roberto_ Campos. À_ 

Marco Madel, solicitando autorização do do Presidente da República a inobservân-
Senado Federal para ausentar-se dos tra- da do preceituado no art. 62 _da Consti- _ 
balhos da Casa, no pertodo de 29 do cor--- tuição. Discussão adiada· para o dia 30 de 
rente a 9 de junho. maio, no_s termos do Requerimento n9 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 11, de 
1988 (rt' 154/86, na Cân1ara dos Deputa~ 
dos), que aprova o texto da Convenção 
Interamericana para Prev:enir e Pun[r a Tor
tura, concluída em Cartagen,a das fndias, 
Colômbia, em 9 de- deierilbro de 1985, 
por ocasião da Décima Quinta Assembléia 
Geral da Organização dos Estados Ameri
canos - OEA,-e assinada pelo Brasil em -
24 de janeiro de 1986.:Api0vado. À pro
mulgação. 

Requerirnenton?274, de 1989, do Sena
dor Ney Maranhão, solicitando, nos termos 
regimentais, a retirada, em caráter defini
tivo, do Projeto de Lei do Senado n~ 104, 
de 1988, de sua autOria, que diSpõe sobre 
as Colôruas, Federações_ e Confederação 
Nacional dos Pescadores.Aprovado. Ao ar
quivo. 

ProjetO; de Lei do DF n9 _5; de- 1989, de 
iniciativa do Govemãdor do-DistritO-Fede
ral, que conta em dobro o tempo de serviço 
efetivamente prestado em Brasília, no pe
riodo compreendido entre 21 de abril de 
1960 a 20 de abril de 1 ~62, por funcio
nários civis do GOverno do Distrito Federal. 
Aprovado com emendas e submetidas. À 
~omissão Diretora para redação fina_!. _ 

Projeto de Lei do SenadO n~ 17, de 19""99; 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
proíbe a existência de celas para castigo 
de presos e dá outras providências. Apro
mdo após parecer favorável proferido pelo 
Senador Chagas Rodrigues. À Comissão 
Diretora para a redação final. _ 

Projeto de Lei do Senado n~ 31, de 1989, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 

288/89. -
Projeto de Lei do Senado n~ 38, de 1989, 

de autoria do_Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que suprime ·a item V do art. 176 
e acrescenta um item V ao art. 177, renu
meraOdo-se os demats, da Lei n~ 4.737, 
de 15 de julho de 1965-Código Eleitoral. 
Aprovado com emenda, após parecer fa
vorável proferido pelo Senador Meira Filho. -
À Comissão Diretora para redação fmal. 

Projeto de Lei do Senado n~46, de 1989, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
dispõe sobre a gratuidade do Registro Ctvil 
de Nascimento e do Óbito para os reco
nhecidamente pobres e dá outras provi
dêndas. (Tramitação conjunta com o Pro
jeto de Lei do Senado nç 7/89). Discussão 
adiada para o dia J9 de junho, nos termos 
do Requerimento n~ 289/89, do Senador 
Edison Lobão. 

Projeto de Lei do Senado no 7, de 1989, 
de autoria do Senador Ruy Bacelar, que 
estabelece a gratuidade, para as pessoas 
reconhecidamente pobres, do Registro O
vil de Nascimento e da Certidão de Óbito, 
prevista no art. s~, inciso 76, da Consti
tuição brasileira e dá outras providências. 
(TramitaÇão coõjUhta com o Projeto de 
Lei do Senado n9 46/89). Discussão adíada 
para o dia 1 o de junho, nos termos do Re
querimento no 289/89, do S~nadOr Edison 
Lobão. 

1.3~1 -Matérias Apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara no 10/89, 
em regime de urgência, nos termos do 

-- -Requerimento_ no 286/89, lido no Expe-
-dit,mte. Aprovado. após parecer proferido 

sanção. _ _ ________ _ 
-Projeto_ de Lei da Câmara n9 11/89, 

em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n~ 287/89, lido no Expe~ 
diente. Aprovado o projeto e os destaques, 
após parecer proferido pelo Senador Már~ 
cio Lacerda, tendo usado da palavra os 
Senadores Itamar Franco, Jamil Haddad, 
Ronan Tito, Jarbas Passarinho, Edison Lo
bão, Fernando Henrique Cardoso e Affc;m-, 
so Camargo. À Comissão Diretora, para , 
a redação fina] das em~ndas dq s~nado. 

- Redaç_ão final das emendas do Sena
do_ ao Projeto de Lei da Câmara n9 11189, 
em regime de Urgência. Aprovado. Â Câ
mara dos Deputados. _ __ 

-Requerimento n~ 287 -A/89: ii dó iió 
expediente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.2- Designação da Ordem do 
dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

~ 2-PORTARIA DO PRIMEIRO SE
éRETARIO DO SENADO FEDERAL 
!'I• 19/89 

3-PORTARJA DO DIRETOR-GE
IÍAL DO SENADO FEDERAL !'I• 21189 

4 -ATAS DE COMISSÕES 

5-MESA DIRETORA 

6-ÚDERES E VICE·LIDERES DE 
PARTIDOS 

! -COMPOSIÇÃO DE COMÍS-' 
SOES PERMA!'IE!'ITES 
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Ata da 64~ Sessão, em 24 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Sr& Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Mendes Canale 

ÀS 14 HORAS E 3_0 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES, 

Aluízio Bezerra- Leopoldo Peres- Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
- Olavo Pires -- AimJr Gabriel - Antônio 
Luiz Maya -Joã.o Castelo-Alexandre Costa 
- Edison lobão- Chagas Rodrigues- Hu
go Napoleão- Afonso Sancho- Od Sabóia 
de Carvalho- Mauro Benevides -José Agri
pino-Marcondes Gadelha-Raimundo Ura 
- Divaldo Suruagy- TeotOnio Vtlela Filho 
-Francisco Rollemberg- Lourival Baptista 
- Jutahy Magalhães ....:.... Ruy Bacelar - Ger-
son Camata -João Calmon -J"amil Haddad 
- Ronan Tito- Fernando Henrique Cardoso 
-Mauro Borges -Irapuan Costa Junlor -
Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa- Meira 
Filho- Louremberg Nunes Ro_cha -Márcio 
Lacerda -Mendes Canale - Wilson Martins 
- Affonso Camargo- José Richa --Jorge 
Bomhausen - Carlos Chiarelli - José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
A lista de presença acusa o comparedmento 
de 44 Srs. Senadores, Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ SecretáriO frá pi-aceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SR. GOVERNADOR 
DO DISlRITO FEDERAL 

MENSAGEM N• 32, DE 1989-DF 
(N• 22/89 - GAG, na origem) 

Brasma, 24 de maio de 1989 

EXcelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do federal: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência, para apreciação do Senado Federal, 
o anexo anteprojeto de lei que reestrutura o 
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do 
Plano de Oassificação de Cargos do Serviço 
Civil do Distrito Federal, de que trata a Lei 
n9 6.762, de 18 de dezenibro de 1979. 

A sistemáti(iiil estabeledda para a remune
ração daquelas funções revelou-se com o cor
rer do tempo, inadequada às_suas finalidades, 
na medida em que os valores atribuídos aos 
diferentes níveis deixaram de significar justa 
retribuição para o desempenho das tarefas e 

-responsabilidades a elas vincuJadas. 

COm efeito, as gratificações das referidas 
funções caíram em patamares insignificantes 
a ponto de constituírem barreira intranspcirifvel 
no recrutamento de pessoal qu~ificado para 
o exercício -das funções. eni: Virtude-do desinte
resse_geral por parte dos servidores, causando 
sérios transtornos à Administração no desen
volvimento de suas atividades. 

Para corrigir as distorções existerltes, faz-se 
necessárlo-iristituir novos critérios de remurie
ração, substituindo a gratificação hoje conce
dida por vencimento-padrão de cargo em co
missão, acrescida da representação respec
tiva, a exemplo do tratamento atribuído ao 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores. 

Esta providência apresenta-se, hoje, como 
a melhor alternativa para devolver àquelas fun
ções retrlbulção condizente com o nfvel de 
atnbuições a elas conferido, restabelecendo, 
ain-da,-a capacidade de emprego de recursos 
humanos especializados 

Para a fixação dos valores propostos, to
mou-se por base o vencimento do nível 1 do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
guardando-se a necessária proporcionalidade 
e atribuindo-se aos diversos níveis do grupo 
DA1 uma variação correspondente a 14% 
(quatorze por cento), nos moldes da escala_ 
-~~elecida para os cargos DAS pelo pará
grafo único do art. 39, do Decreto-Lei n? 2.367, 
de 5 de novembro de 1987. 

Propõe-se, ainda, no anteprojeto em tela al
terar a denominação da Gratificação pela Re
presentação de Gabinete para Gratificação por 
Encargo em Gabinete, _observados os valores 
e requisitos constantes do Anexo ID do ante
projeto de lei que esta acompanha. 

AD ensejo renovo a Vossa ExceJência pro
testos de estima e elevada consideração~-
Joaquim Domingos Rorfz, Governador do Dis
trito Federal. 

PROJETO DE LEI 
-·- - DO DISTRITO FEDERAL 

N• 20, DE 198a 

Reestrutura o Orupo-Direção e Assis
tênciiJ lntennediárias, de que trata a Lei 
n? 6. 762, de 18 de dezembro de 1979, 
e dá outras providências. 

O-Senado Federal_decreta: 
Art 1 ~ O Grupo--Direçáo e Assistência In

termediárias, có:digo DAI-11 O, previsto na L.ei 
n~ 6.762, de 18 de dezembro de 1979, com
preende atividades de direção, enVolvendo 
orientação, coordenação e controle, bem as
sim de assistência, em nfv_el intermediário, da . 
Administraçáo Direta e das Autarquias do_ Dis
trito Federal, com vistas à racionalização e exe
cução de programas, normas e critérios esta
belecidos pelos escalões superiores. 

Art. 2~ Q_Orupo de que trata ó ãrtiQ:o ante
rior' é constib.ifdo pela Categoria Direção Inter
mediária, designada pelo Código DAI~ 11 e pe
la Categoria Assistência Intermediária, desig
nada pelo Código DAI-112. 

Art ~- As funções de confiança do Gru
po-Direção e Assistência lntermediárias distri
buir-se-ão em 6 (seis) níveis hierárquicos, cu
jos valores de. retribuição são os constantes 
do Anexo L 

Art. 49 A correspondência das atuals fun
ções do Grupo Direção e Assistência Interme
diárias com os níveis estabelecidos nesta lei 
far-se-á na forma do Anexo 11. 

Art s~ b. s_erytdor d~s!gnado para aS fun
ções de que trata esta lei poderá usar da facul
dade constante do § 29, do- arl39, do Decre
to-Lei n9 1.462, de 29 de abnl de 1976 e altera
ções posteriores. 

Art. 6~ O exercício daS funções de que ira
ta esta lei é incompatível com o recebimento 
de quaisquer Vantagens relacionadas com a 
prestação de serviço extraordinário e com a 
percepção da Gratificação por Encargo em 
Gabinete. · 

Arl 79 As funções de confiança integran
tes do GrupO e Assistêrida Intermediárias se
rão providas: 
I- pof-ato dos Secretários do Distrifo Fede

ral ou autoridade de hierarquia equivalente; 
II-:-por ato dos dirigentes dos órgãos relati

vamente autônomos e autarquias, 
§ 1 ~ lndependerá de novo ato de provi

mento o exercício das funções integrantes do 
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, 
atualmente ocupadas, reestruturadas nos ter
mos desta lei. 

§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, a 
nova situação será consignada mediante la
vratura de apostila no títaló de designação ou 
registro necessádo. 

Art. 89 As funções de confiança integran
tes_ do Grupo-Direção e Assistência lnterme
diádas serão providas exdusiv8menfe por ser
vidores do Quadro e da Tabela de Pessoal 
do Distrito Federal e por servidores requisi
tados dos órgãos relativamente autónomos. 

Art. 9t' A incorporação dos adicionais pre
vista na "Lei rt? 6.732, de 4 de dezelnbro de 
197~. far-se-a para as funçõeS de qué trata 
o art. 3°, na forma do disposto na alínea b, 
do art. 2°, d8. referida lei. 

Art. 1 O. . Eica alterada para Gratificação 
-por Encarg-O ein Gabinete ã denoniinaç"ão_da 
Gratificação pela Representação de Gabinete; 
observados os valores e requisitos constantes 
do Anexo III desta lei. 

Art. 1 L À Gratificação a que se refere o 
artigo anterior aplica-se o disposto na alínea 
a, do art29, da l..ei n9 6.732, de 4 de dezembro 
de !979. 
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Arl 12. O Govemãdor do Di$_trito F~deral 
expedirá os atas necessários à regulamenta
ção da presente lei. 

Art 13. A despesa decorrente da aplica
ção desta lei correrá à conta de dotações pró-

prias do orçamento d_o Distrito Federal. 
Art. 14. Esta lei entra em vigor em 19 de 

maio de 1989. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em 

contrário. 

ANE:XO I 

Art. 31<., da Lei ng , de de de isas. 
GRUPO-OIRE[:ÃO E ASSISTF.NCIA INTERI.tEDIÁRIAS- DAI 

Níveis vencimento Representação Mensal Total 
r. NCz$ 

DAI-6 183,66 140 257,12 440,78 
OAI-5 161,10 135 217,48 378,58 
DAI-4 141,32 130 183.71 325,03 
OAI-3 123,96 125 154,95 278,91 
DAI-2 108.74 115 125,05 233,}9 
OAI-1 95,38 1QO 95,38 190,76 

ANEXO II 

,de de _de 1989 

DtREÇÃO E ASSISTÊN::IA INTERME:DIÁRIAS -DAI 

Situação Atual 

DAT-1 Nível !.tédio 
DAI-2 Nível Médio 
DA.t~3 Nível Médio 
DA.!-1 f:.líveJ .Superior 
DA.t~z Nível Superior 
OAI-3 NíVel Superior 

Si tuacão H ova 

DAI-1 
DAI-2 
DAI-3 

-DAI-4 
OAI-5 
OAI-6 

ANEXO III 

Art. 10, da Lei n2 , de ae de 1989 

Encargos ReQuisito valor 

ASSESSOR Servidor Pertencente a Categoria 
Funcional de Nível Superior 

ASSISTENTE Servidor Perte·,c;!O!n~_a categoria 

427,88 

213,92 

"15 ( ,82 
Funciona\ de Nível Médio _ 

AUXILIAR Servidor Pertencente a Categorias 
Furic ionafs- dos Grupos de irans
porte Ofi'cial e Portaria, Artesa
nato e sim i lares 

(À Comissão do Distrito Federal) 

MENSAGEM N• 33, DE 1989-DF 
( N• 23/89,GAG, na origem) 

Brasí1ia, 24 de maio de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presid~rite do Sena-
do Federal: -

Honra-me encaminhar à apreciaÇão do Se
nado Federal o anexo ante-projeto de lei, ten
do por objeto a adoção de nova carga horária 
para os se!Vidores civis da Administração Dire-· 
ta e Autárquica e das Fundações Püblic~ do. 
Distrito Federal. 

Ao cogitar do horário ocorrido, com a redu
ção do atua1 regime de trabalho para.30 (triri.ta} 
horas semanais, moveu-me principalmente a 
necessidade de se lmprimir maioi" racionali
zação às tarefas de que estão incUmbidos os 
órgãos e entidades do DistritQ Federal, de for
ma a se otimizarem recursos que dão hoje 

claros sinais de esgotamento_ e _se obter, em 
conseqüência, _sensível economia pata os co
fres govemame~tais. 

Estudos realizàdos demonstram que a dimi
nui_ção de gastos advinda da implantação da 
medida será da ordem de 32% {triirtá. e dois 
P.or cento), tomados em consideração, entre 
OUtros itens de despesa, energia elétrica, água 
e esgotos, manutenção, conservação, limpeza 
e transporte funcional. Por conta deste úhirno, 
vale __ di2;er, realizam-se quatro viagens diárias, 
das quais duas serão suprimidaS, por se tomar 
desnecessário o deslocamento do serviço à 
casa;- e vice-versa, no horãiió do almOço. 
- · Ademais, é fato sobejamente constatado 
que a jornada, teoricamente fJXada nem sem
pre corresponae-a igual número de horas efeti
vamente trabalhadas. S<Jbe-se, por exemplo, 
que um dos fatores que mais contnôuem para 

o alcance dos objetivos da organização, ao 
nível do empregado, diz respeito ao seu grau 
de satisfação pessoaL A produtividade está._ 
assim, intrinsicamente ligada à qualidade do 
serviço prestado, muito antes do que à perma
nência por mais tempo, no local de trabalho, 
do prestador desse serviço. 

Acompanham-me nesse posicionamento 
as diversas chefias envolvidas, as quais, viven
ciando o dia-a-dia dos. respectivos setores _e, 
por isso, em- cohdiÇõês iaeais dé opiô.ãrerri: 
mostraram-se bastante receptivas à idéia. Por 
·necessárlci, ficani. desde já ressalvados os ser
viços que exigem continuidade de atendimen
to, situações para as quais serão estabelecidos 
turnos ininterruptas de revezamento, mantidas 
as escalas atuais. 

O ãnteprojeto de lei ora apresentado excep
ãona do regime de 30 (trinta) horas semanais 
os c:as_os especials -Previstos em lei, bem corno 
as funções dos Grupos Direção e Assesso
ramento Superiores e Direção e Assistência 
Intermediárias, e as Funções de Assessora
menta Superior, para cujos ocupantes-fica 
mantido o regime de 40 (quarenta) horas se.
m'anais. 

Foi tar:nbém !ncluída disposição no sentido 
de revogar o § 19 do art. ~ do Decreto-Lei 
n? 1.462, de 29 de abril de 1976, que deter
mina que o ingresso na categoria funcional 
de Médico de Saúde Pública far-se.-á no regi
me de 8 {oito) horas diárias, a ser cumprido 
mediante dois contratos individuais de traba
lho. Por extensão, a medida ~tinge o Médico 
Veterinário, ao qual se aplicam as disposições 
mencionadas .. 

Objetiva-se, com isso, estabelecer a jornada 
de 4 (quatro) horas diárias para essas catego~ 
ri_as funcionais ~onsoante o princípio de ho
mogeneidade no tratamento de assemelha
dos, eis que os inteQra.ntes da categoria funcio
nal de Médico já atuam dentro desse perlodo. 

Plenamente corivencido das iricontávets 
vantagenS da proposição e na expectativa de 
sUa acolhida por parte dessa insigne Casa do 
Legislativo, reitero-a-vossa Excelência prOtes-
tos de estima e subida consideração. Joa
quim Domingos Roriz, Governador do Dis-
trito Federal._ -

PROJEfO DE LEI DO DISTRITO -
FEDERAL N' 21, DE 1989 

Estabelece a carga horária das_servi
dores civis da Administração Direta e Au
tárqJ,IJ'ca e das Fundações Públic;eJs do 
Distrito Federal. 

O Senado Fe~eral decreta: _ 
Art 19 Os servidores civis da Administra

ção Direta e Autárquica e das Fundações Pú
blicas do Distrito Federal ficam sujeitos ao 
regime de 30 (trinta) hOras semanais de_ tra
balho. 

§ 19 O disposto neste artigo não se aplica 
aos servidores que ucerçam atividades corres
pondentes a profissões para as quais a lei esta
belece regime especial de trabalho. 

§ 29 Para os oçupantes das categoriaS 
funcionais de Médico e Professor de 19 e 29 
Graus, ficam mantidos os respectiVos regimes. 
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§ 3"' Aos ocupantes dãs categorias fun
cionais de Médico de Saúde Pública e de Médt
co Veterinário aplica-se o regime de 20 (vinte) 
horas semanais de trabalho. 

Art. 29 Os ocupantes de c_argos em co
missão e funções de confiança integrantes do 
Grupo Direção e Assessorantento Superiores, 
de funções do Grupo Direção e Assistência 
Intermediária e de Função de Assessoram ente 
Superior, bem como os servidores a quem 
for atribuída a Gratificação por EncargoS- em 
Gabinete, ficam sujeitos ao regime de 40 .(qua
renta) horas semanais de trabalho. 

Art. 39 · O horário de trabaJho dos servi
dores de que trata esta lei será estabelecido 
pelo Governador do Distrito Federal, segundo 
as necessidades de cada órgão ou entidade. 

Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicaçáo. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente o § 1 ~ do art _99 do 
Decreto-Lei J1l' 1.462, de 29 de abril de 1976. 

Brasília de de 1989. 

{11_ Comissão do Distrito Federal) 

MENSAGEM 1'1• 34, DE 1989-DF 

Brasília, 24 de maio de 1989 

Excelentíssimo Serihor Presidente do Sena
do Federal: 

Como é do conhecimento de Vossa Exce
lência, a remuneração dos servidores públicos 
encontra-se defesada em relação aos índices 
de inflação e, mesmo, aos níveis pagos a en
cargos assemelhados, no mercado de traba
lho de modo geral. 

i! certo que as presentes restriçÕes orça
mentárias não comportam uma recuperação 
ideal das continuas perdas verificadas. Contu
do, constitui-se imperativo social inarredável 
a adoção de medida que possa minorar as 
dificuldades existentes, c_ujos reflexos atingem 
a própria eficácia do serviço público, pelo _de
sestimulo com que grande parte dos servi
dores tem se havido, no desempenho de suas 
atribuições. 

Va1endo-me da prerrogativa conferida pelo 
inciso V, do art. 3°, da Resolução n9 157, de 
1988. dessa Casa Legislativa, tenho a honra 
de encaminhar a Vossa Excelência o anexo 
anteprojeto de lei, que dispõe sobre o reajuste 
dos vencimentos, salários, soldos e demais 
formas de remuneração dos servidores cMs 
e militares da Administração Di reta, das Autar
quias e das Fundações Públicas do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

O referido, anteprojeto de lei, vale ressaltar, 
foi elaborado com base nos mesmos níveis 
concedidos aos sevidores da União. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Ex
celência, protestos e minha estima e distinto 
apreço. - Joaquim Domingos Roriz, Go
vernador do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO -DISTRITO 
FEDERAL, N• 22, DE 1989 -

Reajusta os vencimentos, sa/Jrios, sol
dos, proventos, pensàes e demais remu
nerações dos servidores civis e militares 

dl! Administração Direta, das Autarquias 
e das Fundações Públicas do Distrito Fe
deral, e dá outras providéncias. 

O_Senado Federal decreta: 
Art 1 ~ Os vencimentos, salários, soldos e 

demais remunerações dos servidores_ civis e 
militares da Administração Direta, das Autar
quias e das Fundações Públicas do Distrito 
Federal, serão reajustados: 
I- no mês de maio de 1989, em trinta por 

cento; 
D- no mês qe julho de 1989, pela variação 

acumulada do índice de Preços ao Consu
midor - IPC, relativa aos meses de maio e 
junho. 

Parágrafo único. O âiS;posto n:eSte artigo 
abrange os proventos e pensões dos inativos 
e pensionistas, bem assim as parcelas perce
bidas em caráter permanente a título de inde
nizações, awa1ios e abonos. 

Art. 2? Fica assegiJrado o reajuste trimes
tra1 dos vencime[}tOS, salários, soldos, proven
tos, pensões. demais remunerações e parcelas 
referidas no art. }9. 

Parágrafo único. O reajuste de que trata 
este artigo será concedido a partir de 1 ~ de 
outubro de 1989, em proporção idêntica à 
variação acumu1ada do fndice de Preços ao 
Consumidor- IPC, ocorrida no trimestre ime
diatamente anterior. 

Art. 3? Os reajustes previstos nos arts. 1 o 

e 2~ aplicam-se ao salário-famíJia dos servi
dores regidos pelas Leis n9" 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 e 5.787; de 27 de junho 
de 1972. - - -

Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, de 1989. 

(À Comissão do Distrito Federal.) 

Parecer 

PARECER 1'1• 58, DE 1989 

Da ComlssJo de Constii:Wção, Justiça 
-e Gdadania, sobre os Projetas de Lei da 
Cbmara e do Senado Federal que men
ciona. 

Relator. Senador FranCiscO RoUemberg 
Por design~ção da P~sidência desta Co

missão e atendendo dete_iminação da Presi
- t;lê11cia do Senado procederrios ao exame ~os 

projetas de lei, originários da Câmara doS De
putados e da iniciativa parlamentar do Senádo 
Feden31, que se encontram aguardando pcire-

- c_e_~:_nos termos regimentais, cuja tramitaÇão 
foi sustada durante os traba1hos da Assem

bJéia Nacional ConStituinte. 
_São ce~tenas de proposições versando so

bre os mais variados temas, objetivados ha 
legislação trabalhista e da Previdência Social, 
todaS embasadas nos pressupostos da Cohsti
tuiç~o de 1967. 
- - O:ra, ·a nova Constituição, no capítuló refe-

--rente ilos "Direitos Sociais", trouxe para o hos-
so ordenamento juridico positivo _um srande 

número de princípios e garantias até então 
consagrados pela legislação ordinária, pela ju
risprudência dos tribunais, pelos acordos e 
convenções coletivas, pelas decisões adminis-
trativas e por outras fonteS: de direito. _ 

Esse elenco de "direitos trabalhistas", dis
persos nos 34 incisos do art. 79 e mais ·nos 
que lhe seguem até o artigo 11, todos inspira
dos nos postulados do liberalismo e nos avan
ços de ciência social, entram em choque, ora 
no particular de um determinado preceito 
emanado da legislação vigorante, ora com a 
vetusta-·consãlidação das Leis do Trabalho. 
Estão, por assim dizer, doubinariamente con
fl~ntes, haja vista que a argamassa com que 
foi edificada a CL T nos veio da Carta dei Lava
re, de inspiração fascista, enquanto que as 
maiores modificações que sofreu e a legisla
ção correlata provieram do período de exce
ção do movimento militar de 64. 

Assim, não há como se acolher, como for
ma de aperfeiçoamento dessa legislação muti
lada e estratificada, essas centenas de projetas 
de lei sobre a matéria, pendentes de parecer, 
para sua tramitação futura. Estaríamos, a bem 
dizer, mantendo as mesmas fontes de inspira
ção, legislando em para1elo, reta1hando e 
emendando ainda mais o que já está retalhado 
e emendado. · 

Témos que partir para um novo ordena
mento, segundo os postuJados democráticos 
e liberais da nova Constituição. E isso só será 
passivei com a elaboração de um novo Código 
do Trabalho, abrangendo tanto a parte do di
reito positivo como do adjetivo, de forma sistê
mica, concatenada e integrada, em que cada 
preceito esteja_ ~e_ntrelaçaclo com outro, for· 
mando um conjunto de normas harmónicas 
e coord_enad~. 

~ O -mesmo se pode dizer das matérias que 
concernem à chamada Previdência Social." A 
ineficácia do sistema, a ~mprovisação, os ca
suísmos,- a descentralização administrativa, a 
superposição de beneficias, a dispersão de 
recursos, tudo isso tomou este, que é um dos 
Pilares da ação social do Estado, um serviço 
anacrónico, imperfeito, instável, deficiente e, 
o que é pior, prejudicial àqueles para os quais 
foi instituído. 

A nova Constituição, ein boa hora, interrom
peu essa cadeia de insucessos e· desserviços. 
Criou a Seguridade Social que, no dizer de 
seu art. 194. compreende um conjunto inte
grado de ações governaniehtais e da sacie~ 
dade, destinado a assegurar, através da refor
mulação de toda a legislação existente (arl 
59 -D. T.); a-plenitude dos direitos relativos 
à saúde, à previdência e à assistêilcia social. 

Aqui, ComO na parte referente aos "direitos 
trabalhistas", não há mais como se editar leis 
esparças, paralelas, casuísticas para solucio~ 
nar este ou aquele problema. Há que se elabo
rar, também, toda uma nova legislação, ajus
tando e atua1izando direitos e beneficies e cor
rigindO os defeitos da máquina administrativa. 

Consideramos, pois, que esses projetas, 
sem dúvida válidos pelas suas intenções, mas 
defasados em face à nova ordem constitu
cional, constituirão, sem dúvida, valiosíssimo 
subs1dio quando da elaboração das grandes 



2366 . Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CÓN_GRES§O NAOÓNAL (Seção 11) Maiodel989 

leis regu]adoras dessas matérias, sob a forma 
de futuras e pertinentes emendas. Se aprova
dos agora, só trariam uma carga maior de 
complexidade e de dificuldade ao legislador 
que vai enfrentar essa grande tarefa. 

Por tudo isso, em que pese o mérito dessas 
proposições. opinamos pela prejudicialidade 
dos seguintes projetas, de acordo com o dis
posto no no4, do art. 154, do Regimento Inter
no, no sentido de que as referidas proposições 
sejam declaradas prejudicadas pelo Sr. Presi
dente do Senado Federal, nos termos da alí
nea "a" do art. 369, do Regimento Interno: 

Projetos de Lei do Senado: 
1978: n~ 153, 159;252, 3JO. 
1979: n• 50, 53, -152; 196. 
1980: n• 153,217. 
1981: n• 71, 160 (anexo n' 48/83), ·255~ 

260, 287, 293, 312 (anexos n'~' 342/Sl __ e 
162183)e339. ·· ····- · -- -

1982: n~ I (anexos n• 108/82 e 12183), 
102, 122 e !24. 

!983: 10, 49, 12!, 133, 134; 135, I:li'tl37, 
141, 145, 160, 165, 176, 189, 192, 193,205, 
252, 256 e 292. · · ·· · · - - · · · · 

1984:n•157, 177,180, !93,227e250. 
1985:ri• 91,95, i22, 184,208,2s4e3Il. 
!986: n• 24, 47, 129, 169, 226;233, e235. 
1987: n• 4, 7, 11,20:29,32,34, 38 e49. 
!988: n• 5, 16, 28, 35, 41, 44, 48, 49, 50 

e 51. 

Projetas de Lei da Câmara:_ 
!976, n' 8a . 
1977: n' 141. 
!980' n' 21. 
!981: n" 54, 109 e 133. 
1982: n" 23, 98, !04 e 110. . . . . , 
1983: n• l, !O, 12, 13, 30, 3!, 33 (Anexo 

n• 77/83), 36, 39, 41, 44, 48, 49, 58, 60, 74, 
77, 78, 80, 81, 91, 93, 94, 104, !'0!.,109, 
121, 125, 127, 128, 130, 131, 137, !38, 140, 
1~1·!~1~1~1~ln!~Ie 
188, 197, 201, 208,209,213,214, 223, 224, 
227,235,243,244,245,249,25~253,25~ 
257, 259, 26i, 263,264, 28TI, 284, 2s5 e 287. 

!984: n• !3, 14, !5, 23, 31, 32, 33, 48, 
53,62,67,6a 70;83,89,98, Ibl, I08, 110. 
111,115,121,128,131, !33, 13.5, !37, 139, 
145, 146, 147, 148, 149 (Anexo n' 195184), 
159, 177, !80, 184, !93,199, 200, 20'1, 202, 
209, 2!0, 213,222,223, 224, 225, 227, 228, 
230, 232 e 249. · 

!985, n• 4, 6, 35, 37, 38, 40, 72, 78, 82, 
88,111.129,147, Is2ei73. · 

1986, n" 27, 45, 58, 59, 63, 72, 74, 75, 
81, 84, 86, 90; 100, lO!, 102, !04,'!09, 111, 
112, 113 e 154. 

1987: n• 43. 
1988: n' 29. 
SaJa das Comissões, 1 O de maio de 1989. 

- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente -
Francisco Rollemberg, Relator - Wilson 
Martins-João Menezes -Antônio Luiz Maya 
-Chagas Rodrigues -Jutahy Magalhães
O/avo Pires -José Paulo Bisa! - Maurício 
Correa- Carlos Patrocfnio. 

O SR. PRESIDEN1E (Mendes Cana!e)
Do Expediente lido, constam as Mensagens 

. do Governador do Distrito Federal de n~" 32, 

33 e 34, de 1989 (riO:S 22, ·23 e 24189, na ori
gem), encaminhando, respectivamente, nos 
termos dO art. ~. inciso V, dé'i Resolução n9 
157, de 1989, os Projetas de Lei do Distrito 
Federal n9 20, de 1989, que reestrutura o gru
po direção e assistência intermediárias, de que 
trata a Lei n9 6. 762, de 18 de dezembro de 
1979, e dá outras providências; Projeto de Lei 
do Distrito Federal n~ 21/89, que estabelece 

_a carga horár1a dos servidores _civis da admi
nistração direta e autárquica e das fundações 
públicas do Distrito Federal; e Projeto de Lei 
do Distrito Federal n9 22/89, que reajusta os 
vencimentos, salários, soldos, proventos, pen
sões e demais remunerações dos servidores 
civis e militares da administração direta, das 
a-utarquias_ e d_as fundações públícas do Dis-

- trito Federai. e dá outras p~ovidências. 
l'jo_s termos· da Resolução n9 157, de 1988, 

as matérias serão de~~chadas à Comissão 
dõ Distrito Federal, onde poderão receber 
-~m_enç:IQ$,_~pós sua publicação e distribuição 
em avuJsos, pelo prazo de ~ dias_ úteis. 

O SR. PRESJDEN1E (Mendes Canale)
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos 

- pelo sr; 19 Secretário. 
São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 120, DE 1989 

Regulamenta o registro e uso das infor
-- m<Jçóes geri!ldas pelos Poderes Públicos 

e dá outras providências. -

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 Para os efeitos desta lei, conside

ra-s_e ·a informação em seu sentido mais am
plo, independentemente de suas formas de 
coleta, registro e armazenamento. 

Art. 29 As informações geradas pelos Po
deres Públicos em todos os níveis, inclusive 
pela Administração indireta, são públicas e es
tão disponíveis a todos, exceto nos casos pre
vistos nesta lei. 

Art. 39 Os Poderes Públicos deverão man
ter registro sistemático de todas as informa
ções geradas sob sua reSJ)Onsabilidade, que 
permita a pronta recuperação e o perfeito en
tendimento do conteúdo de tais informações. 

§ 19 No caso de armazenamento em 
meio magnético, oS Orgãos deposltá~los deve
rão possuir permanentemente atualizados os 
discriminativos de conteúdos dos arquivos 
m~agnétiCos ·mantidos sob sua responsabüi
dade, os quais também são públicos e estão 
disponíveis a todos, exceto nos casos previstos 
nestaJei. --
-- § 29 Os órgãos depositários deverão ínsti
tulr e manter procedimentos de segurança 

-'qUe impeçam, de forma definitiva, a perda das 
informaçõeS sob sua responsabilidade. 

Art. 4" Qualquer interessado poderá re
querer, por escrito, ao órgão depositários, as 
informações de seu interesse particular ou de 
inteieSse cõletivo ou geral, devendo ter respos
ta nutri prazo máXirrio de 5 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo único. As informações de cará
ter particular relativas a pessoas físicas ou jurí
dicas, prestadas sem ónus para o requerente, 
só poderão ser reQueridas pelo interessado, 

por proCW"ador específico ou por-autoridade_ 
do Poder Judiciário, sendo, neste caso, presta
das sob promessa de sigilo processual. 

Art. 59 As informações geradas pelos Po-
9,eres Públicos poderão ser excepcionalmente 
classificadas como: 
I- secretas, quando seu sigilo for impres

dndível à segurança da sociedade e do Es
tado; 

n - reservadas, quando não enquadráveis 
no inciso I e sua divulgação ostensiva por ina
dequada aos interesses particulares, coletivos 
ou do órgão d~positário; 

§ 19 A classificação das informações é de 
responsabilidade do órgão responsável por 
sua geração. 

§ 29 Não poderão ser classificadas como 
reservadas ou secretas as informações de ca
ráter particular relativas a pessoas tisicas, exce
to no caso previsto no art. 12 desta lei. 

Art 69 As informações classificadas co
mo reservadas São disponíveis quando reque
ridas por escrito: 

I ---o por autoridade do Poder Judiciário, em 
decorrência de processo judicial; 

II- por ministros, conselheiros e auditores 
dos Tribunais e Conselhos de Contas do nível 
correspondente; 

DI- por titular de órgão do Poder Executivo 
do nivel correspondente; 

N - por parlamentar de Casa Legislativa 
do nível correspondente. 

Parágrafo único. Caberão aos requerentes 
das informações previstas neste artigo, as res
ponsabilidades administrativas e judiciais pela 
sua eventual divulgação. 

Art. 7? As ínformações classificadas co
mo secretas são disponíveis quando reque-

--naas, por escrito: 
I- pelo Presidente da República, em qual

quer caso; 
n -pelos governadores de estado e prefei

tos municipais, quando o -órgão depositário 
estiver sob sua jurisdição; 

DI - pelo presidente do órgão do Poder 
Judiciário de nível correspondente, em decor
rência de processo judicial; 

W- pelos presidentes do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, em qualquer 
caso; 
V- pel9s presidentes das Assembléias Le

gislativas e das Câmaras de Vereadores, con
forme a jurisdição do órgão depositário. 

Parágrafo único. As informações previstas 
neste artigo seráo prestadas pelo titular do 
órgão depositário, por-escrito, em audiência 
privada nos casos dos incisos I a III ou em 
sessão secreta, nos casos dos incisos IV e V. 

Art. 89 Sem prejuízo do disposto no Códi
go Penal, naquilo em que houver compati
biJidade, constituem crimes as condutas tipifi
cadas a seguir: 

I - divulgar informações classificadas co
mo secretas: 

Pena: reclusão de seis meses a um ano e 
multa. 

n - permitir a divulgação de informações 
classificadas como secretas: 

Pena: detenção de um a três tneses· e multa . 
Parágrafo único. As penas previstas neste 
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artigo serão acrescidi!S de lO (um terço) a 
2!3 (dois terços) se a dívulgação resultar em 
danos de qualquer espécie à sociedade ou 
ao Estado. 

Art. 9" Todas as informações geradas pe
los Poderes Públicos poderão instruir procédi
mentos administrativos e judiciais de qualquer 
espécie. 

Parágrafo único. As informações classffi
cadas como reservadas ou ~cretas e aquelas 
de caráter parti.cu1ar exigirão o sigilo proces
sual correspondente nos procedimentos a que 
instruírem. 

Constituição r deve ser o mais amplo e irrestrito 
possível pai'ã: permitir à sOciedade o perma
nente c.onhecimento e julgamento de seus go
vemantes,__l!!gisladores e juízes. 

Por outro_ lad_o, a crescente disseminação 
de informações de caráter -partiCular relativas 
às pessoas físicas e jurídicas requer; dentro 
do direito constitucional de inviolabi1idade da 
intimidade, que o fornecimento de tais infor
maç_ões seja devidamente regulado par~ coibir _ 
excessos e abusos. sendo a nova figura do 
habeas data o testemunho mais presente do 
espírito da preocupação do legislador com ta[s 
aspectOs. ---- -- ---Art. 1 O. O fomedmentõ sfsterriáttcO de 

informações entre órgãos dos Poderes Públi
cos e entre estes e terceiros, inclusive por 
meios automáticos, deverá ser objeto de con
vênio específico que regulará, no mínimo, as 
responsabilidades, o uso das informações e 
os procedimentos operacionais envolvidos. 

Assim, o presente projeto pretende estabe
lecer, com a regulamentação do registro e 
uso das informações geradas pelos Poderes 

- Públicos, o detalhamento necessário_ ao fiel 
cumprilnento ·dos preceitos constitucionais ci
tados~ 

Art. 11. O órgão depositário poderá esta
belecer valores para reembolso das d_eJ>pesas 
efeti.vamente incorridas no fornecimento de 
informações, a serem reSsarcidos pelos reque
rentes, ressalvado o disposto no art 4~ desta 
lei. 

Art. 12. Na vigência do estado de sitio de
cretado com fundamento no art. 137, I, da 
Constituição, todas as informações geradas 
pelos Poderes Públicos serão classificadas co- - -
mo reservadas, salvo aquelas já classificadas 
como secretas. 

Parágrafo único. Neste caso, as informa
ções de caráter particular relativas a pessoas 
físicas só poderão ser requeridas por autori
dade do Poder Judiciário, em decorrência de 
processo judicial. 

Art. 13. As informações geradas pelos 
Poderes Públicos não são classificáveis como 
reservadas ou sec:re~s após decorrido o prazo 
de 20 (\tirite) anOs da .d_a_ta de sua geraçáo. 

Art. 14. No prazo de 90 (noventa)_ dias a 
contar da publicação desta lei, os órgãos dos 
Poderes Públicos deverão ter _ajustados seus 
registros de informã!ções ao disposto no art 
39 desta lei __ _ _ . . 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as _disposições 
em contrário. 

Justificação 

Em consonância ao espírito modernizador 
que deve caracterizar_a legislação das nações 
contemporâneas, a Assembléia Nacional 
Coiistit,ui_nte tornou expreSSa, na novã. Consti
tuição, a importância da informação como 
matéria-prima das novas relações entre a so
ciedaçi~e o EStado. Em seu art 5~. XIV, reza 
a Carta7~1.agna: "é assegurado a todos o aces
so à informação ... ", e no indso xxxm: "todos 
têm direito a receber dos -órgãos públicos in~ 
formações de seu interesse particular,. ou de 
interesse .coletivo ou geral, .. " 

Adicionalmente, a transparência que deve 
nortear as ações e decísões emanadas dos_ 
Poderes Públicos exige cada vez mais a livre 
tramitação das informações dos diversos ór~ 
gãos, cujo fornecimento, "resSalvadas aquelas 
cujo sigüo seja imprescindível à segurança da 

.sociedade e do Estado" (art. ~. XXXIII, da 

Finalmente, pelo avanço democrático que 
encerra, cumpre destacar a inclusão, no texto 
deste projeto, da figura da caducidade do sigi~ 
lo, decorridos vinte anos da geração de qual
quer informação gerada peJos Poderes Públi
cos, permitindo, ainda contemPoraneamente, 
o pleno conhecimento e avaliação de ações 
de nossos governantes em passado próximo. 

Senhores e senhoras membros do Con-
gresso Nacional, este projeto, cuja justificativa 
acabo de expor, há de merecer, no processo 
legislativo, os reparos_ e criticas tão necessários 
ao aprimoramento desta iniciativa. É minlla 
expectativa que, juntos, possamos expressar 
Os ansetos mais legítimos e os preceitos mais 
adequados à legislação sobre essa matéria, 
para o que me permito contar, antecipada
mente,- com a atençãO e emperihõ de cada 
uma-de Vossas ExcelênciaS. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1989.-
5enador Dirceu CarneirO. . 

(À Comissão de Constituição,· Justiça e 

Odadania.) 

PROJETO DE LEI DO SEriADO 
N'l21, DE 1989 

Protege temporariamente os inventos 
industnàJS, nos termoS do art 5~ XXJ)(. 
da Constituição. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o É reconhecido aos autores de in

ventos industriais o privilégio de usufruto_ da 
sua invenção ou CriaçãO: - _ 

1-durante dez anos, quando considerado 
o invento imediatamente indispensável tantq . 
ao interesse social como ao desenvolvime:nto 
tecnológico do País. segundo opinamento de 
órgão técnico do Poder Executivo, presentes 
à respectiva deliberação instituições tecnoló
gicas de caráter privado; 

-11-= entre dez e vinte anos, se o invento çon
corre com outros nacionais análagos. 

Art. 2;9 Se indispensável ao desenvolviM 
men:to te.cnológico nacional, de molde a obter
se a paridade com o progresso mundial, os 
prazos de que trata o artigo anterior poderão 
ser ampliados até trinta anos, por de<:reto do 
Executivo. -

Art. · 39 Esta lei será regulamentada dentro 
de 90 (noventaJ dias, sob pena de responsa
bilidade, pelo Presidente da República. 

Art. 49 Esta Jei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Somente sob O império do liberalismO e<:o~
nômico, que não se pratica mais nem mesmo 
nos Estados Unidos. onde há uma vigorosa 
legislação ãntitruste, ·continua a justificar-se a 
reserva mais ampla do tempo de fruição dos 
direltos autorais. 

Crescentemente, a socialização democrá~ 
tica redtJZ certos privilégios de ordem econó
mica, principalmente no que tange aos tnven
tos,-numa época de creScénte vulgarização 
da tecnologia, que promove novas criações, 
c:aP"i:tzes de atender ao_s interesses mais altos 
da sodedade. -

Tais os motivos para evitar os prazos alon
gados de proteção temporária aos direitos dos 
autores de inventos industriais, limitando-os 
àqueles previstos no art. 19 deste projeto. 

Sala de Sessões, 23 _de maio de 1989. -
SenadorAntônio Luiz Mãya. 

LEGISÚIÇÃO OTADA 
CÓNSTJTG[ÇÁQ . __ . 

DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Título II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPfrGLO I 
Dos Direitos e Deveres 

Individuais e CoJetivos 

Art. 5° T odes são iguais perante a leÍ, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos ~trangeiroS residentes 
no Pais a inviõlabilidade dó direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à pro
priedade, nos termos seguintes: 
1-homens e mulheres são i.suais em direi

tos e obrigações, nos termos desta Coristi
tuição; 

n-ninguém será obrigado a fazer ou dei
xar de fazer alguma coisa senão em virtude· 
de lei; 

m-niri.guém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante; 

IV- é livre a mani[estaçáo do pensamento, 
sendo ved_ado -o anonimato; 

V-é assegurado o direito de resposta, pro· 
porcfonal ao agravo, ~ém da indenizaç:ª-() por 
dano material, moral ou _à imagem; 

VJ- é inviolável a liberdade de consciência 
e de crenç;a, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção ~aos locais de culto e a suas 
liturgias; 

Vil- é assegurada, nos termos ç:la lei, a. 
prestação de assistência religiosa nas_ entida- _. 
des civis e militares de internação coletiva; 

VIII- _ninguém será privado de direitos por 
motivo de çrenç~ re_ligiosa ou de convicção 
-mo só fica ou política, salvo se as invocar para_ 
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eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e_ recusar-se a cumprir prestação alternatiVa, 
fixada em lei; 

IX-é livre a expressão da atividade intelec
tual, artística, científica e de comunicação, in
dependentemente de censura ou licença; 

X-são invioláveis a intimidade, a vida pri
vada, a honra e a imagem das pessoas, asse
gurado o direito a indenizaçáo pelo dano ma
terial ou moral decorrente de sua violação; 

XI- a casa é asilo inviolável do individuo, 
ninguém nela podendo penetrar sem consen
timento do morador, alvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial; 

XII- é inviolável o sigilo da correspondên
cia e das comunicações telegráficas, de dados 
e das comunicações telefônicas, salvo, no últi
mo caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual 
penal; 

xnr- é livre o exercício de qualquer traba
lho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi
cações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV- é assegurado a todos ·a acesso à in
formação e resguardado o ·sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 

XJI- é livre a locomoção no território na
cional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos tennos da lei, nele entrar, perma
necer ou dele sair coin seus bens; 

XVI- todos podem reunir-se pacificamen
te, sem armas, em locais abertos ac:> público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo !oca!, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente; 

XVII- é plena a liberdade de associação 
para fms lícitos, vedada a de caráter parami
litar; 

XVIII- a criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas independem de auto
rização, sendo vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento; 

XIX- as aSsOCiações 56 poderão ser com
pulsoriamente dissolvidas ou ter suas ativida
des suspensas por decisão judicial, exigindo
se no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX- ninguéin poderá ser corripelido a as
sociar-se ou a permanecer associado; 

XXJ- as entidades associativas, quando ex
pressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou extra
judicialmente; 

XXII- é garantido o direito de propriedade; 
XXIII- a propriedade atenderá a sua fun

ção social; 
XXIV- a lei estabelecerá_ o_ procedimento 

para desapropriação por necessidade ou utili
dade pública, ou por interesse social, mediante 
justa e prévia indenização em dinheiro, ressal
vados os casos previstos nesta Constituição; 

XXV- no caso de iminente perigo público, 
a autoridade competente poderá usar de pro
priedade particular, assegurada ao proprietá
rio indenização ulterior, se houver dano; 

)OCVJ_ a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela fa
mília, não será objeto de penhOni para paga-

i)-------

menta de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 
financiar o seu desenvolvimento; 

XXVU- aos autores pertence o direito ex
clusivo de utilização, publicação ou reprodu
ção de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei focar; 

XXVIII -são assegurados, nos termos da 
lei: 

a) a proteção às participações individuais 
em obras coletivas e à reprodução da imagem 
e voz hwnanas, inclusive nas atividades des
portivas; 

b} o direito de fiscalização do aproveita
mento econômico das obras que criarem ou 
de que participarem aos criadores, aos intér
pretes e às respectivas representações sindi
cais e associativas; 

XXIX-.a lei assegurará aos autores de in
ventos industriais privilégio temporário para 
sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos no
mes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse social e o desenvol
vimento tecnológico e econômico do Pais; 

XXX- é garantido o direito de herança; 
XXXI- a sucessão de b_ens de estrangeiros 

situados no País será regulada pela lei brasi
leira em beneficio do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais fa
voráv_el a lei pes!Soal do de cujus; 
- XXXII- o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor; 

XXXID- todos têm direito a receber dos órw 
_gãos públicos informações de seu interesse 
particular, o~ de interesse coletivo ou geral, 
que serão_pr~tadas no prazo da lei, sob pena 
de resPoOsaOiltdade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so
ciedade e do Estado; 

XXXIV- são a todos assegurados, inde
pendentemente do pagamento de taxas; 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 

b) a _obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclareci
mento de situações de interesse pessoa]; 

xx:Jrof_ -a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direto; 

XXXVI- a lei não prejudicará o direito ad
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de 
exceção; _ . _ 

xxxvur- é reconhecida a instituição do jú
ri, com a organização que lhe der a lei, assegu
rados: 

a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; _ 
d) competência para o julgamento dos cri

mes dolosos contra a vida; 
XXXIX...:...não há crime sem lei anterior que 

o defina, nem pena sem prévia cominação 
.legal; 

XL -a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu; 
· XU ~a lei punirá qualquer discriminação 
âtentatória dos direitos e liberdades funda
·mentais; 

XLII- a prática do racismo constitui crime 
ina~ançável e imprescritível, sujeito à pelia de 
redusão_, nos terrnos da lei; 

:XUD- a lei considerará crimes ínafiançá
veis e insuscetíveis de graça ou anistia prática 
_da tortura. o tráfico-lícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os 
niandantes, os executores e os que, podendo• 
evitá-los, se omitirem; 

XUV- constitui crimes inafiançável e im
prescritível a ação de grupos armados, civis 
ou militares, c:ontra a ordem constitucional e 
o Estado Democrático; 

XLV- nenhuma pena passará da pessoa 
do condenado, podendo a obrigação de repa
rar o dano e a decretação do perWmento de 
bens ser, nQl? termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o li
mite do valor do patrimônio transferido; 

XLVI-a lei regulará a individualização da 
pena e adotará, entre outras, as seguintes; 

a) privaçáo ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; ' 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
XLvn -não haverá penas: 
a) de morte,. salvo em caso de guerra decla-

rada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçadçs; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
XLVJll -a pena será cumprida em estabele

cimentos distintos, de acordo com a natureza 
do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLlX- é assegurado aos presos o respeito 
à integridade f!Sica e moral; 

L- às presidiárias seráo asseguradas con
dições para que possam permanecer com 

_seus ftlhos durante_ o período de amamen
tação; 
U- nenhum brasileiro será extraditado, 

salvo o naturalizado, em caso de crime co
mum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilí~fto de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

UI- não será concedida extradição de es
trangeiro por crime político ou de opinião; 

Ull-ninguém será processado nem Seten
ciado senão pela autoridade _competente; 

· UV-ninguém_ s_E:!rá _privado da H!J:erdaPe 
ou de seus bens sem o devido processo legal; 
· LV-aos litigantes, em processo judicial ou 
ádministrativo, e aos acusados em geral São 
assegurados o- contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI- são Inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas por meios ilícitos; -

LVII- ninguém será considerado :culpado 
até o trânsito em julgado de sentenç:_a penal 
condenatória; - -

L VIII- o civilmente identificado não será 
submetido a identificação criminaJ, salvo nas 
hipóteses previstas em lei; 

UX-será admitida açâo privada nos cri
mes de ação pública, se esta for interitada 
nO prazo lega1; 
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LX- a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atas processuals qt.i"andó a defesa da inti
midade ou o interesse-Social o exigirem; 

LXI-ninguém se rã preso senão em fla
grante delito ou por ordem- escrita -e funda
mentada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão miHtar ou cri
me propriamente militar, definidos em lei; 

LXII- a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imedia
tamente ao juiz competente e à farníl'ia do 
preso ou à pessoa por ele indícada; 

LXJD -o preso será informado de seus di
reitos, entre os quafs -0 ae permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família 
e de advogado; 

LXIV- o preso fem direito à identificação 
dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial; 

LXV- a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária; -

LXVI- ninguém será levado à prisão ou 
nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, <:om ou sem fiança; 

LXVII- não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de _obrigação a1imen
tícia e a do depositário infiel; 

LXVIII- çonceder-se-á habeas-corpus 
sempre que alguém sofrer_ o_u__se achar amea
çado de sofrer vlol_ência ou coação em s_ua 
liberdade de locomo-çã-o-,- por ilegalidade ou 
abuso de poder; 

LXIX-conceder-se-á mandado de segu
rança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas.;corpus ou habeas-data, 
quando o·responsável pela ilegalidade ou __ abu
so -de poder for autoridade pública ou agente 
de pessoa juridica no exeidcio de atribuições 
do Poder Público; 

LXX-o_mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por: 

a) partido político c_om_representação no 
Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe 
OU-_ associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos- um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

LXXI- conceder-se-á mandado de injun
ção sempre que_ a falta de norma regulamen
tadora tome inviável o exercício dos direitos 
e liberdades_ t:.on_stít_u_cLQnáis -e .das prerroga
tivas inerentes à riãcionalidade, à soberania 
e à cidadania; 

LXXII- conceder-se-á habeas-data: 
a) para assegurar o conhecimento de infor

mações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registras ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter 
público; 

b) para a retificaç-ao de dados, quando não 
se prefir_a !~ê-~o por processo Sigiloso, judicial 
ou admJmSfrativo; -

LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise a ___ anular 
ato lesivo ao património público ou da entida
de de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrl
mônio hist6ri_co e cultural, ficando o autOr, 

salvo comprovada mil-fé, isento de custas ju
diciais e do ónus da sucumbência; 

_LXXIV- o Estado prestará assistência jurí
dica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recur~os; 

l..XXY-O Estado indenizará o condenado 
por erro judiciário, assfin como o que_ ficar 
preso além do tempo fiXado na sentença; 

LXXVI- são gratuitos para os reconheci
damente pobres, na forma da lei: 

a) o registro civil de nascimento; 
- b) a certidão de óbito; 

LXXVII- são gratuitas as ações de habeas
corpus e habeas-data, e, na forma da lei, oS 
atas necessários ao exercido da cidadania. 

§ 19 As normas definidoras dos direitos 
e garantias fundamentais têm aplicação ime
diata. 

§ 29 Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição nã6 excluem outros decor
rentes do regime e dos princípios por ela ado
tados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte. 

....... u ...... r;rc~;;;;;;~~··-;;~··k~~~~-E~~6~1-

cOs.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 122, DE 1989 
Complementar 

Dispõe sobre os produtos semi-elabo
rados sujeitos à incidéncia do /CM$ quan
do exportados para o exterior (art. 155, 
§ 2P, X, a, da Constituição Federal}. 

O Congresso Nacional deçreta: 
Art. 19 O imposto sobre operações relati

vas à circulação de mercadorias e sobre preS
taçoeS de serviços de transporte interestadual 
e intermunlcipal e de comunicação (ICMS) po
derá incidir sobre operações que destinem ao 
exterior os produtos semi-elaborados cons-
tantes da lista anexa a esta lei complementar. 

Art. 29 Esta lei -errtra em vigor ria data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A ConstituiÇão Federal de 1967, nO-Seu ãif 
23, § 7°, afastava a incidência do ICM sobre 
os produtos industrializados destinados à ex
portação. 

Já-a-Constituição Federal ora em vigor, no 
seu art 155, § ~. inciso X. letra a, mantém 
aquela situação de não-incidência sobre os 
produtos industrializados destinados à expor
tação. Entretanto, no mesmo dispositivo, a Lei 
Magna permite que alguns produtos industria
lizados, os semi-elaborados, sejam tributados 
pOr aquele imposto estadual, determinando, 
também, que tais produtos sejam definidos 
em lei complementar. 

Nesse sentido, indica-se em lista anexa os 
produtos semi-elaborados que poderão estar 
sujeitos ao referido imposto quando destina
dos ao exterior. De notar-se que tal lista reflete 

· fielmehte aquela aprovada pelo Convênio !CM 
n9 7, de 27 de fevereiro de 1989, celebrado 

entre o Ministro da Faz~nda e os Secretários 
de Fazenda ou Finanças dos Estados e do 
Distrito Federal, na 16" ReuniSo Extrãoidinárla
do Conselho de Política Fazendária- Confaz. --

Este é o objetivo do projeto que ora propo
mos, para cuja aprovação pedimos o apoio 
de n-ossos eminentes pares. 

Sala das Sessões, 2_4 de mãi6 de 1989. 

USTA, SEGUNDO A NOMENClATURA 
BRASILEIRA DE MERCADORIAS (TIPI 

APROVADA PELO DECRETO N' 97,410 
DE 23-12-88), DE PRODUTOS SEMI
ELABORADOS A QUE SE REFERE O 

ART I' DA LEI COMPLEMENTAR 
N• DE DE 1989 

f'osJcão 

0201 e 0202 
0203 
0204 
0205 
0205 
0206 
0207 a 0209 
0210 
0210 
0302 a 0301 
0'02 
0402: 
0402 
0408 
0501 a 0503 
0504 
0505 a 0510 
0511 
0511 
0511 
0603 
0604 
0710 a 0714 
0801 
0801 
0802 
0802 
0803 
080, 
0804 
0805 
0806 
0811 a 0814 
0901 
0901 
0901 
0902 

- 0903 
0904 
0905 
0906 
0907 

Subposição 

00 
00 

1 
20 e 90 

--;u-
21 
29 

91 
91 
99 
90 

10 
20 

f2, 22 e 32 
4Q-
00 
10 
20 

20 

12 
21· 

21, 30 e 40 
20 

ZQ oo-
0908 a 0910-: 
1006 20 a 40 
1101 e 1102 
1103 
1103 
1103 
1104 a 1109 
12:01 
12:02: 
1202 
1203 a !207 
1208 
1208 
1210 
1211 a 121-4 
1301 
1302 
1401 a 1403 
1404 
1404 

11 

" 
e 12 

13 
a 29 

-10 
20 

10 
90 
20 

10 
20 

lteii!/Subltem 

01 
02.00_ e 0300 

0200 e 9900 
0103 e 0199 
0103 e 0199 

0101 -
0104 a 0300 

02o:J~--

0200 , 0300_ e 9900 

0200 
OWY --
02ll0 --
0200 

0100 

9~09 

0200 

OOX! 

0200 e 9900 
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Poslç1o Subposlçi'lo 1 tll•lSubl ta• 

1404 90 
1501 a 1506 
1507 lO 
1508 lO 
1509 lO 
1510 00 0100-
1511 lO 
1512 11, 21 
1513 11.21 
1;)14 lO 
1515 11,21 
1515 30 0100" 
151'5 40 0100 
1515 50_ OíOQ 
1515 60 0100 
1515 90 01 
1516 lO 
1516 20 0101 
1516 20 0199 _e 9900 
1517 a 1520 
1521 10 0100 
1521 lO 99(X) 
1521 90 
1522 
1701 " 0200, 0300 e 9900 
1701 " 0200, 0300- e 9909 
1701 99 02"00 e 9900 
1702 e 1703 
1801 00 0200 
1802 a 1805 
1806 20 0103 e 0199 
2009 -- 1 a 50 
2009 . 60 
2009 _70a90 
2101 20 - 0199 e 0299 
2102 
2301 
2302 10 a 40 
2302 50 
2303 
2304 
2305 
2306 10 a 60 
2.306 90 01 
2306 90 ·az~ 03 e 9900 
2307 
2308 
2309 90 04 
2401 a 2403 
2501 00 0101 e 0199 
2501 00 02 e 9900_ 
2502 e 2503 ' 
2504 
2505 e 2506 
2507 
2508 lO 
2508 20 e 70 
2509 a 2514 
2515 e 2516 
2517 a zszz· 
2524 a 2530 
2601 
2602 a 2615 
2616 
?617 a 2621 
2701 a 2709 
2710 00 05 
2712 a 2714 
2801 a 2814 
2815 I 
2815 20 e 30 
2816 e zan 
2818 
2819 
2820 
?.821 a 2851 
2901 e 2902 
2903 11 a 14 
2903 15 
2903 16 a 69 
290<1 e 2B_05 
2906 n 00 00 
2906 12 a Z.9 
2907 a 2937 

2938 
2938 
2939 
2939 
2930 
2939 
2940 3 29112 
3201 
3201 
3202 ã 3207-
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
-3302 
3501 a 3503 
350-4 

--3505 a 3501. 
3805 
3806 e_ aao:z . 
3901-a39t5 
4001 
4002 
4003 
4004 a 4006 
4017 
ll\01 a 4103 
4104 
4104 
4104 
4104 
4104 
4104 
ll104 
4104 
4104 
4104 
4104 
4104 
4104 
4104 
4 fQS_ 
4105 
410_5 
41Q6_ 
4106 
4106 
4107 
4108a4111 
4301 
4302 
44CWa 4400, 
4501 e 4502 
4701 -
4702 a 4706 
4707 
5001 a 5003 
5004 e 50Q5 
510-l a 510-4" 
510S a 5f08 

- 5110 --
5201 a. ~zoa--
5205 a 5206 
5301 
5305 
5305 
5306 a 5308 

_ 5402. a 5405 
5503 a 5507 
5509 a 5510 
71111 a 7107 
710"8 
7109 a ·1112 
7201 -
7202 
7-203 --a 7207 
IZOB a 7212 
7213 
7214 a 7216 
7218 a 722.9 

-71101 a 7410 
7501 a 7508 
7"601-a 7604 

Subpos i ç~o Tteili/Sub1 te"' 

lO 
90 

10 a 70 
90 
90 
90 

1'J a 30 
90 

11 a 2.6 
<'9 

29 
29 

30 e sà 

lO 
lO 
lO 
lO 
lO 
lO ., 
31 
31 
31 
31 
39 
39 
39 

I 
20 
20 

I 
20 
20 

1 a 91 
99 

0100 _e 0200 
0300 
9900 

0100 a lOOÓ 
1100 
9900 

Ci100, OZ 
0301 
0302 
0303 

0304, 0305 
o-3~9, .s~qo 

0100 e 0201 
0202 
0203 

0299, 9900 
"0100 
0201 

0299. 9900 

"0100 
9900 

0100 
9900 

0101 

7606 e 7607 
7801 a iBOil 

-7901 a 7905 
8001 
8002 a 8005 
8101 a 8110 
8111 
8112 e 8113 

NOTAS: 
(01) ~Na -poSlção 0303, excluafn~se os peiXes frescos:-
(02) Nas _posições 0306 e 0407, ex<:luam-se os crustáceos 

vivos e os freso::os;_ 
(03) Na_ posição 0604, excluam-se fulhagens, folhas, riiinos. 

e outras partes de plantas sem folhas nem botões de 
!tores, e erv~rijy_~ e Hquens, p!!lra buquês (ramos) 
ou para oniementação frescos; . _ . 

(04) Na posição 0714 eJÇCluam-se a::~_ ra[zes de mandloct~, de 
araruta, fipinambos, batatas-doces e re[zes ou tubérculo' 

· semelhante!!. frescos; 
(05) Nas posições 0801 e 0805, exduam-se os frescos: 
(06) Nas posições 1201 a 1207 excluam-se os gr;!.os: 
(07) Nas posições 2009, lnduam-:~e tão-somente ou s,uoo~ 

. .. omcentrados: _ , _ _ _ _ 
(08) Na. posição 5110, excluam-se os produtos aoondfcrona-

dQs para venda e retalho: 
(09) No capitulo 81, excluam-se as obras: _____ ·-
(10) Na posição 5308, exdua-se a subposlçao 53089002 (fios 

de sisai). 

Sala das -SessõeS, 24 de maio de 198.9~ ~ 
Senador José !gnácio Ferreira . 

(À Comissão de Assuntos Ecohômi- . 
cos.}- . -----

0 SR-PRESIDENTE (Mendes t':àmífe)·
Os projetes lidos _serão publicados e distri
buídos em avUlsos, podendo receber emen
das perante às comissões a que foram despa
chados, pelo prazo de cinco dias úteis a partir 
da publicação no Díário do Congresso Na-
doiiaL _ --

Sobre a m.esa, requerimento que será lido 
pelo Sr~ 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 284, DE 1989 

Exm" Sr. Presidente do Senado Federal 
Nos terrnos do art. 239, I, in fine, do Regi· 

- mente Interno; verbis, -

Art 239. Os requerimentos de infor
mações estão sujei!_os às s~guintes __ n~r
mas: 

I-serão admissíveis _para esclareci
mento de_ qualquer assunto su.Qmetido 
-à aprecia'ÇãO do Senado ou atinente à 
sua competência fiscalizadora. 

Requeiro sejam solicitadas do Ministério das 
Relações Exteriores as seguintes Informações: 

1-:-Quantos servidores da carreira diplomá
tica, bem como de outros quadros integrantes 
do Ministério das Relações ~eriqres, de qual
quer vfricUlo, foram movimentados, por-trans
ferência, remoção ou designação, _da sede, no 
Brasil, para as representações diplomáticas do 
Brasil no exterior, destas para a sede do Minis
tério, no Brasil, ou entre representações, no 
exteríor? --

2 - Quais as despesas autorizadas, em 
1987, 1988e 1989, com essa movimentação? 

Sa1a_das Ses,sõ~. 24 c;le maio de 1989.
-~-- .,Sena_dor José Richa, PSDBJPR. - -
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O SR. PRESIDENTE (Mendes CanaJe)
O requeririlento que acaba de ser Tido-vai ã.o 
exame da Mesa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. ]9 SecretáriO. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 285, DE 1989 

Nos termos do art. ZBO do Regimento Inter
no, requeiro a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei n" 114/88, de minha autoria. 
tendo_ em vista estar tramitando, na Câmara 
dos Depütados, um projeto de Idêntico teor. 

Sala das SesSões. 22 de rilaio de 1989. :....:.. 
Senador Gerson camata. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana!e)
O requerimento que acaba de ser lido será 
publicado e incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do dispoSto no ãrt. 279, item II, letra 
c. do Regimento· Interno. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a paiawa ao nobre Senador João 
Castelo. -- -

O SR. JOAO CASTELO (PRN - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso-. Sem revisão 
do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
uso a tribuna desta Casa, neste instante, para 
registrar nos Anais as razões pelas quais eu 
e aqueles que me acompanham, politicamen
te, no meu Estado, apoiamos a candidatura 
de Fernando Collór de MeJlo _ à Presidência 
da -República. 

No meu entender, a Nação não se julga 
diante do surpreendente. Não se sente perante 
o fantástico.' Não se imagina defronte do ex
traordinário. No meu entender, -a ·candidatura 
de Fernando Collor de MeHo nada tem de rari
dade e de fenômeno. É a resposta dos brasi
leiros ao Governo de desmandOS, de frusta::
ções, de desespero. 

A razão do sucesso é a autenticidade de 
Collor. Tambêm a· sua 'ct:ímpetêt'lcia e ·a sua 
coragem. Nad~ e~á _np ar ou .se envolve .em 
mistério. É o efeito natural do cido de crfses 
e da pretensão de tutelar a Nação. _O êxito 
do ex-GoVerri.ador de Alagoas chãma-se _rejei
çã-o ao desgoverno, repulsa à falta de rumos, 
recusa ao regime cartorial. 

O candidato do Partido da Reconstrução
Nacional é a fiel encarnação da revolta nacio
nal contra a organização do País. Esta conjun
tura tem a cara de incerteza, o corpo da inse
gurança e a alma da fome. Os tempos são -
de desesperança e de inquietação sociaL Há 
quatro anos, o Pais vive de perplexidade, de
ambigUidade, de intranqüilidade. As dúvidas, 
os sofrimentos e os desassossegos tornaram 
insuportável o tributo cobrado por este perío
do do governamentaL 

A comunidade brasileira quer o fim deSse 
estado de coisas. As nove mil greves repre
sentam a sua voz. Brado contra as constantes 
criações e elevações de impostos. Grita contra 
o permanente confisco salarial. Protesto __ con
tra o continuado descontrole dos preços. 

.No campo, alargaram-se as áreas de pobre
za e multiplicaram-se os bolsões de miséria. 
Nas grandes cidades, proliferou o clieritelisrno 

e_agigantou~se_ o_ prMlégio. Com raras exece
ções,. os partidos a tudo assistiram sem rea
ção. Alguns deles respondem por essa amea
ça de caos. Somente agora, na fase da suces
são, eles abandonam o calor e a impopula
ridade da Nova República. 

Sou um dos opositores do sistema de com
posições com a imolação do património na

·donal. Integrei a resistência aos velhos méto~ 
dos da política de arraial e de terra arrasada. 
Só Deus sabe da luta de minha mu1her, Gardé
nia Ribeiro Gonçalves, para dirigir a Capital 
mamnhense. São Luís parecia não pertencer 
ao_ Maranhão ou ·ao· Brasil~ A sofrida cidade 
fÕi totalmeÕ.te desprezada pelo Governo Fede
ral, no govemdo de Gardênia. 

Fernando Collor opôs-se ao Estado-poder. 
Acreditou no Estado-função, o Estado como 
peça do sistema social e não como proprie
dade _de pessoas ou de partidos. Ele confiou 
na soberania do povo. Com arrimo nela, cor
reu até o risco de uma intervenção em Ala
goas, ·quando governador. A Nova República 
estava ávida de mandar em tudo, de regular 
tuc!o, de _çepuzir tudo à distribuição de verbas 
e favores. Mas o candidato do PRN distinguiu 
autoridade e_reverêhda e mostrou ao povo 
as deSvantagens da idolatria. 

Os atas, os gestos e as atitudes de Collor 
calaram na alma do brasileiro. As medidas 
antimarajás opuseram o mÔral ao legal. A legi
timidade do Estado -condicionou-se às neces
sidades coletivas. Numa terra de pobreza, o 
marajaísmo era uma bofetada na face do po-
vo, e esta também caleja. 

A imagem de um administrador é aqui!~ 
que ele faz. Os brasileiros desenharam o retra
to ·de Collor com traços de justiça, linhas de 
seriedade e cores de esperança.- Agora; ·ele 
é Síffibolo de justiça soclal, de igUaldade aqs. 
olóos· da lei e do desejo de viver num regime 
estáVel, sério e justo. Ele lançou o primeiro 
grito contra as_ çlisç:rirninaçõ_es dos Ç.stados, 
coftdenou o mandato de cinco anos como · 
n6s, e denunciou o esquema federal de cam
balachos. Sobretudo, desfraldou a bandeira 
da rege:c:eração dos costumes e da recons
trução-do País. Ca-iu na desgraça do Planalto, 
mas fez-se O alvo da admiração do povo. 

Muitos encaram o apoio do povo a Collor 
como algo passageiro. São os supostos donos 
da opinião pública. Mas esse estranho senti
mento de pOsse mostra apenas total alhea
mento da realidade _nacional. Agora. pela pri
melra vez, vai manifestar-se uma sociedade 
iludida com promessas de transformações, 
enganada nos seus desejos de progresso e 
traída nos sonhos de grandeza. 
- - A eleição de Collor por certo, ostentará uma 
Nação livre, sem danos. 

F'malizando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
registro que a escolha feita por Fernando Co
llor do nosso Companheiro, o eminente Sena~· 
dor Itamar Franco para seu vice, seu compa
nheiro -de_ chapa, sem dóvida alguma, vem 
reforçar os bons propósitos e as preocupações 
que até aqui Fernando Collor tem pregado 
ao País com- relação ao se_u futuro e ao de 
sua gente, porquanto Itamar Franco, homem 
~cOrreto-e leal~~ ~uas posições, nobre e cora-

joso, é, seyn dúvida alguma, uni grande brasi
leiro, que h"onrará aquela chapa em nome do 
seu Estado natal, Minas Gerais. 

Era o que e-u tinha a dizer, Sr. _2residente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana!e)-,
Concedo a pã1avra ao rlõbre Senador Antônio 
Luiz Maya. 

O SR. ANTÓNIO UIIZ I'IAYA (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, antes que chegue a 
esta Casa um projeto de resolução ou um 
projeto de lei sobre a educação nacional, a 
Lei de Diretrizes _e Bases, tão_esperada e ansia
da pelo povo brasileiro, temos trazido à refle
xão desta Casa algumas idéias, que refletem 
exatamente a preocupação de segmentos im
portantes da comunidade brasileira sobre o 
assunto. E hoje queremos dar continuidade 
exatamente a essa reflexão. 

A EDUCAÇÃO NO BRASIL DEHOJE 

O País alr'avessa atualmente uma das fases 
mais agudas de sua história, ao se ver sacu
dido de ponta a ponta por movimentos de 
paralisação geral de várias categorias que 
constituem sua força de trabalho em todos 
os ramos de atividades profissionais. 

Há realmente uma desestabilidctde de tal 
proporção que_ chega_ a ameaçar os frágeis 
alicerces da democracia reinstalada não faz 
muito tempo no país. 

É uma verdadeira crise de proporções agi
gantadas, provocada, sem dúvida alguma, pe
lo descontrole _sóclo-político-econômico, e pe
los conseqüentes desequilíbrios que se verifi-
cam na própria estrutura da Nação. · 

Este estado de coisas é definido pela Asso
c;@ç:ão B_ras~eira de Escolas Superiores Cató
licas (ABESC) e pela AsSociação de Educação 
CatóUca do Brasil (AEC do Brasil) nO estudo 
que apresentou para a reflexão dos educa
dores, denominado ''Para uma Sociedade Par
ticipativa - Novas Diretrtzes da Educação", 
a que fiZemos alusão em um pronunciamento 
próximo passado. 

Eis o texto_:_• 

"O Brasil convive com inquietantes ln
definiões políticas, profundas desigualda
des e contradições sócio-culturaís. Assim 
é que temo-s elevada concentraçao de 
renda e pTOpriedade; convivência incó
moda com diferentes fases das revolu
ções industriais já experimentadas e su
peradas pelos países desenvolvidos; 
analfabetismo e doenças como reflexo da 
miséria e da pobreza; atraso e dependên
cia científico-tecnológica; conflitos adr
rados de classes sodais; elitismo no ensi
no;-descrlminação radal, de sexo, de ida
de _e das minorias étnicas; desagregação 
da família com aumento do número· de 
menores abandonados; aumento da cri
minalidade e da violênda; desemprego; 
subemprego; inflação alta; corrupção; re
cessão económica e endividamento ex
terno e interno." 
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O quadro ora pintado com cores reais e 
fortes emoldura a tela da educação brasileira, 
que experimenta uma crise de tal monta e 
extensão que preocupa a quantos nela vêem 
a saída para o bem"estar da própria comu
nidade em um futuro não muito distante. 

Enquanto tratamos deste a:SS_unto aqui na 
tribuna do Senado, há urna paralisação gene
ralizada das escolas de 1?, 2° e 39 graus na 
Capital do País e nas capitais e cidades de 
maior porte dos estados brasileiros. 

Se existe urna indefihição quanto à identi
dade da própria Nação, exiSte em cónseqüên
cia, uma falta de identidade educacional que 
delineia os traços do perfil do próprio edu
cando, considerado como a grande esperança 
da Nação. 

A falta de condições para uma vida mais 
digna da grande maioria da população condi
ciona o próprio desempenho da atividade es
colar. Donde constatar-.!;ie-& que "por isso não 
menos contraditório e desigual é a atual situa
ção educacional braslleir_a que_ s_e encontra 
afogada nessa crise generalizada de identida
de nacional, apresentando deficiências quanti~ 
tativas e qualitativas que oneram, sobretudo, 
as camadas menos privilegiadas, as regiões 
menos desenvolvidas e as áreas rurais, além 
das periferias urbanas". 

Ensino deficiente, esta é a afirmativa que
mais se ouve na atual.s..itu!'l_ção da educação 
brasileira. Não é deficiente apenas qualitativa
mente, enquanto as escolas não· dispõem dos 
meios e dos recursos indispensáveis para que 
possam apresentar um trabalho de melhor 
qualidade. Sobretudo aqui vale afirmação de 
que os meios concorrem efetivªmente para 
a qualidade do fim colimado. Sem recursos 
humanos qualificadoS e sem os ·meios indis
pensáveis à prática de ensino, da pesquisa 
e da extensão, o ensino não terá a qualidade 
de que deve se revestir para ser instrumento 
de formação humana e profissional no edu
cando. 

A deficiêncfa do ensino é também quanti
tativa Há deficiência de vagas nas escolas da 
rede pública dos 3 graus de ensino em todo 
o Tenit6río Nacional. 

Há multiplicação de turmas nas_ e:;;colas de 
1~ grau, com redução significativa do horário 
diário nas classes, chegando a situar-se entre 

3 e 2 horas -de aula por dia letivo. 
Há excesso de alunos nas dasses das esco

las da rede particular do_s 3 graus de ensino. 
Há problema de evasão escolar nas classes 

iniciais de }9 grau de ensi_np. _ 
Há também o problema da repetência, que 

se verifica com maior intensidade nas escolas 
da periferia das cidades_brasileiras e da zona 
rural. 

Há, ainda, no País um elevado índíce de 
analfabetos, cerca de 36 milhões. com tendên
cia a aumentar em decorrência da não-perma
nência dos alunos em dass~?s iniciais e da 
falta de incentivo à matrícula nas áreas margi
nalizadas. 

Há, sobretudo, o problema da seletividade 
que se constata tanto a nível de 29 grau, quanto 
a nivel de 39 Segundo dados âe levantamentos ' 

estaUstlcos, enquanto_o 29 grau somente aten
de a 13% dos jovens, dentro ela faixa etária 
dQ!? 15 aos J9 anos,· no 39 grau a proporção 
é de 11 paia 1.000. - · 

Se se for considerar -o proDleTna relativo a 
custos via da relação aluno/ano, os dados le
vantados mostram a disparidade, como nos 
seguintes casos: "Enquanto um aluno, nas es
colas municipais rurais de 19 grau de Alagoas, 
representava dois anoS-atrágurn custo de ape-:
nas 19,80 dólares, nos estabefeCiffientos sifui
la-res estaduais de São Paulo o custo desse 
mesmo aluno alcançava 222,20 dólares". " ... 
comparando duas universidades basicamente 
dedic::adasao ensino de graduação( ... ) as des
pesas por aluno/ano na Universidade-F~deral 
do Mato G_roSSQ__çlo SI.Ji à p:t~ma hora atin
giam 3.792.36 dólares, enquanto na Univer~ 
sidade Católica d~ Goiás eram de 336,88 dóla
res'", ri.o aliO de 1984. 

Sobre tanta discórd_ia, acresce_o_fãto dé que; 
a nível de 39 grau, as InstitUições de Erisino 
matricu1am em seus cursos de graduação oS 
alunos que têm poder aquisitivo maior, que 
tiVerem cOnio se preparar melhor para enfren
tar_a disputa dos concursos vestibulares, que 
ordinariamente são realizados antes dos vesti~ 
l:>.Yla.t~ da Instituição de Ensino Superior Parti
çulares-IESP- cte todo o País. Deste modo 
é que o ensino público e gratuito é oferecido 
aQS que poderiam tranqüilamente pagar seus 
estudos, enquanto que os_ trabalhadores e as
salariados se vêem na injusta situação de pa~ 
garem seus estudos universitários em institui~ 
ções particulares que cobram o ensino cada 
vez mais caro. 

São os contrastes em que se encontra hoje 
o problelnã da educação brasileira,-cuja saiu~ 

. ção requer por parte dos poderes constituídos 
um empenho-seguro e uma_-dedicação espe
cial. Será u_m tr----ª.b..alhQ árduo tentar encontrar 
um caminho seguro em mel<:) ao emaranhado 
das causas que estão provocando a desordem 
e· a desarticulação no processo educacional 
brasileiro. 

Urge, pois, Srs. Senac;lore$, que nqs atire
mos à tare'fa de discutir a _educação com o 
intuito de estabele:c_ermos, o mais rápido pas
sivei, as diretrizes e bases da educação na-
cionill. -

Uma reflexão sobre o problema saiu publi
cada como editorial na edição c;le domingo, 

-_dia 21 de maio, do jornal O Estado de S. 
Paulo, sob o titulo Lei__e Política de Educação. 
Em que é constatado o-infcio de "uma ativa 
movimentação no sentido de ser elabqrada 
uma nova lei complementar de Diretrizes e 
Bases .da Edu~ação Nacional". 
_ .Segundo o editorial, já existem "eJ8bõrados 
ou em elaboração, pelo menos quatro ante
projetas", sendo que um tramita pela Câmara 
dos Deputados, da autoria do Deputado Os
valdo Sobrinho, e os outros são do Conselho 
Federal de Eçlucação, do Ministério da Educa
ção _e de\ ANDES - Assoda_ção Nacional dos 
Doc:_ente_s_ d_o Ensino Superior. 

O E$tadão espera que "a edição de um 
texto final a ser aprovado pelo Congresso -
naturalmente depois de muitas discussões, 

parlamentares e extraparlamentares, da orga
nizaçao de lobbies de diferentes tipos, etc. -
não seja tã_o demorada quanto o foi a da Lei 
n9 4.024, c;:le 2Q__9~ dezembro de 1961, elabo
rada eX vi da· ·letra "q" do iilciso XVII, do art. 
87 da Consti.tuiç:ã9 de 1946. _ ~ 

Também o CorreiO Braziliell$e , de- 22 de 
maio, publicou um artigo do acadêmic.o.~jor
nalista Arnaldo Niskier intitulado _"Qualidade 
do ensino-, no quill é analisado sob esse enfo
que o projeto no qUe diz repeito ao Corisellio 
Federal de~ Educação que é um "órgão desti
nado precisamente à análise dos problemas 
fundamentais da educação nacional". 

O Egrégio Conselho Federal de Educação 
no projeto da nova Lei de Díretrizes e Bases 
da Eduçação Nacional terá como uma de suas 
cOmpetências furidan1entais "adotar e propor 
medidas que visem à expansão, à democra
tização e à elevação-do nível de_qualidade do 
ensino, assim CO_rno à çtrticulação de seus di
verso~ graus". 

Essas duas publica~ões demonstram, Sr. 
Presidente, Srs. S~n"adores, o quanto a opinião 
pública está preocupada com a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional_.. que 
deverá s·er uma preocupação também desta 
c-asa. Muito obrigado. (Muito be~!) __ 

·(Durante o discurso do Sr: Antonio L ui$ 
Maya, o Sr. Mendes Cana/e, 19 Secretário, 
deixa a cadeira da presidênda, que é Ocu
pada pelo Sr. Iram Saraiva, JP Vice-Pre
siâente.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo_ a palavra ao nobre_Sena_dor Ruy Ba
c;elar. 

O SR- RUY BACELAR (PMDB- BA Pro
nunCia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, através do Decreto n9 97.754, 
de 17 de maio próximo passado, tomamos 
conhecimento de que, lamentavelmente, a 
Presidência da República determinou e impôs 
O processo de liquidação da Franave-Corn
panhia de Navegação do Rio São Francisco 
S/ A-, tendo estabelecido que, no prazo de 
dez dias c::ontados a partir da data da publica~ 
ção desse decreto, deve ser co_nvocac;la a ~
sembléia geral de acionistas, para fins de prãxe 
previstos nos procedimentos de liquidação de 
uma empresa. 

Em abril, há um mês apenas, já tivemos 
a _oportunidade de, através desta triPuna, aler
tar os Srs. sena.dores sobre a inoportunidade 
da dissolução da Franave, bem como pro
testar contra o gesto insensato e mal inspirado 
do Governo Federal, que se consubstanciou 
no decreto anterior, de n.;- 97.455, de 15 de 
janeiro deste ano. Tal decreto, editado como 
parte integrante do Plano Verão, regulamen
tava a extinção de dissoluçãO de entidades 
da Administração Federal, bem corno a aliena
ção das ações da Uni.i;o em diver~as em_pre
SiOS. 

As ações da Franave e de outras inúmeras 
_empresas, como o Uoyd Brasileiro, deveriam 
ser total ou parda1mente alienadas, de acordo 
com o estabelecido no art. 29 do referido de
creto. O parágrafo único desse artigO previu: 
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também que, em não se efetivando essa alie
nação no prazo .de noventa dias_,_a_s empresas 
referidas ficariam dissolvidas por via de conse
qüência. Este o caSo da Franave, que motivou 
a expedição do segundo decreto, da semana 
passada, tratando sobre sua liquidação, fato 
que nos faz retornar a _e_sta tribuna, no dia 
de hoje, e ratificar nosso apelo ao_ Ministério 
dos Transportes, no sentido da sua manu
tenção, que se impõe como ímperativo de pro
gresso e sobrevivência de uma grande região 
que abrange os Estados de Minas Gerais, Ba
hia, Pernambuco,-Alagoas e Sergipe. 

Srs. Senadores, desde 1987 o Governo Fe
deral já deixava claro sua intelição de privatizar 
a Franave, Companbt.ifde-Navegação do Rio 
São_ Francis_co, em entrevista concedida à im
prensa, àquela época o Sr. Ministr_o dos Trans
portes, já nos evidenciava esse propósito. Lo
go em 88, através do Conselho Federal de 
Desestatização, foi criado um grUpo de traba
lho, tendo por objetivo o prOcesso de privati
zação dessa companhia. Sobrevindo o Decre
ton"'97.455 de 15-1-89, no bojo do chamado 
Plano Verão, o Senado Federal, Sr. Presidente, 
aprovou, no início de abn1 último, o projeto 
de Decreto Legislativo no 2, de 1 989,_sustando 
as alienações e dissoluções previstas naquele 
decreto federal, dentre elas a da Franave. Para 
conhecimento dos Srs. Senadores, Sr. Presi
dente, devemos informar que este projeto de 
Decreto Legislativo já foi encaminhado à Câ
mara dos Deputados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é muito perti
nente trazer ao conhecimento de V. ~ que, 
a esta altura, o Governo Federal já desistiu 
de dissolver o Uoyd Brasileiro~ e o fez através 
do Decreto n9 97,611, de 4-4-89, que elidiu 
o processo de sua extinção. Por sua vez, o~ 
Senado Federal e a CâmM.~- dos Deputados 
sustaram a dissolução da Embrater, da EBTU 
e do Geipot, via Decreto Legislativo n~ 03/89. 

É-de se perguntar, pois, Srs. Senadores: Por 
que a intransigência de nosso Governo para 
com a Franave? Ora, esta empresa é o mais 
antigo e tradicional órgão de desenvolvimento 
da região do vale do São Francisco e fator 
indispensável para a integração do mesmo. 
O SãO Ftahciscd, como todos sabem, é o 
maior rio genuinamente brasileiro, assim con
siderado porque da nascente à foz- só banha 
terras do Brasil. Conheddo como o "rio da 
unidade nacional", porque liga as duas regiões 
de maior densidade demográfica do País": a 
Sudeste e a Zona da Mata nordestina. O rio 
São Francisco é .considerado J.Jma importan
tíssima artéria do Brasil oriental, drenando 
wna bacM de 670.000 km2 , a mais extensa 
dentre ãs exclusivamente brasileiras. Por esta 
razão, resulta insofismável a importância eco
nômica que o rio Sáo Francisco representa 
como escoadouro de toda a produção de seu 
vale. Exemplo irrefutável da pujança e riqueza 
agricola do vale do S~_o Francisco é a região 
de Barreiras, que, hoje, é uma das maiores 
produtoras de soja do País, produção essa 
que_ se escoa totalmente através da navegação 
nesse rio. É importante ressaltar que, em 88, 
foi estimado que a Franave chegou a trans-

. portar 121 mil toneladas de carga, apesar de 

toda falta de estimulo do Governo que nada 
investiu nesse setor. Além disso, a fi:anave 
atende as necessidades dos moradores rlbeiri~ 
nhos, especialmente no trecho Petrolina eJua
zeiro, porque permite o transporte de passa
geiros de renda inferior, a yro _custo três_ vezes 
menor do que aquele que é çobrado por ôni
buS que ligam essas duas ddades. E exata
mente agora, Srs. _Senadores, que o_ Governo 
Federal desfere seu golpe de morte contra 
a Franave, exigin_cl.o a sua liqüidação. Chega 
a nosso conhecimento que será realizado nos· 
dias 26 a 27 próximos, em Juazeiro, J?ahia, 
sob o patrocínio daquela prefeitura, o semi
nário de estudos sobre a "Viabilidade do Siste
ma Intennodal_de Transportes", tendo corno 
_obJetivo o escoamento da soja e outros grãos 
do .oeste b_aianQ pela própria Bahia. Tal evento 
contará com a presença e apoio de órgãos 
públicos, que representam cerca de sessenta 
niUnicípios situados ao longo da "rota da so
ja". Como facilmente pode-se depreender, o 
Governo Federa] e autoridades ela região estão 
caminhando em sentidos opostos. Enquanto 
-O!!! representantes do vale do Sà:o Francisco 
procuram a atualização dos meios de trans
porte, dentre os quais o sistema _intermodal 
representa, indiscutivelmente,_ o que há de 
_mais avançado_e moderno, O Governo~ de sua 
parte, como que aborta essa pretensão mais 
ousada, fechando as portas do órgão - a 
_Franave - que sustenta o transporte fluvial 
_dª região. 

Corno bem podem avaliar os Srs. Senado
res, os prejuízos para a região do vale Francis
cano avultam incalculáveis e irreparáveis pre
juí~s com essa _medida discridonárii=l. Se o 
Governo não tem considefado lucrativa a ren
tabiUQaç:ie _da .fr~nave, o bom-senso indica, 
pelo ônus econômico-social que implica a sua 
simples extinção, que ele, o _Goveino, e espe:. 
ctalmente o J\'\inist.ério dos Transportes, deve
ria se di_spor a adotar medidas eficazes, no 
sentido de_con:igir o mau desempenho desta 
empresa, implementando um programa de 
providências concretas e assim, ipso facto, 
irieihorando seu índice de rentabilidade e tor
nandO o seu funcionamento satisfatório e pro:.. 
dutivo ... -· ___ . ----··· 

O própriO Governo federal mostra-se inde
dsà com referência à-S liquidações das empre
Sfi.S_que estão sob_ ameaça. Ontem mesmo, 
o Diário Oficial da União publicou o Decreto 
n"' 97.776, que prorroga pOr centO e ·oitenta 
díaS o prazo pata a ·diSsolução das empresas 
Enasa, Franave, SNBP- Serviço de Navega
~o da Bacia d_o Prata, Uoyd Brasileiro, Side
rama e a Caeeb - ·companhai Auxiliar de 
Empresas Elétricas Brasileiras. Isso evidencia 

_ que fot apressada e infeliz a decisão, tomada 
efri Jãneiro, de extinguir empresãs que pres
tam relevantes serviços à população brasileira. 

Esperamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
através desta fala e deste protesto, seii.Sibilizar 
e coriSdentizar o Ministério dos J'~Qnsportes 
para a realidade de que simplesmente dissol
ver a Companhia de Navegação do São Fran
cisco S/A constitui ato arbitrário, inaceitável 
e terrivelmente'ºneroso, que implicará no total 
Colapso económico de uma região rica. para 

o País, espedalmente no que diz respeito à 
cultura d~ _soja. Sem o -transporte fluVial, cujo 
frete bastante acessível é patrocinado pela Fra
nave, a produção agrícola dessa região terá 
seu escoamento por via rod_oviária a u~ preço 
muito mais alto. 

A mãnutenção da Franave fmpõe-s_e, por
tanto, co_rno imprescindível e cogente. Ao _ex
pressar nosso inconfomiismo pessoal, rePre· 
sentando neste ato baianos, pemambucanos, 
mineiros, Sergipanos e alagoanos indignados 
com essa medida arbitrária, que os coloca 
à margem do progresso e do próprio desen
volvimento que os dias_ atuais e~gem, temos 
fé, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Mi
nistro dos Transportes há de ceder às r~ões 
do bom-senso que toma imperativo que o "so
cial", meta tão apregoada pelo atual Governo, 
seja efetivamente colimado c.orn _a manuten
ção da Franave e com a conseqüente adoção 
de medidas que viabilizem seu funcionamen
to. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-
Concedo a palavra ao nobre Sen_C)dor Meira 
F'"llho, para urna breve comunicação. 

O SR. MEIRA FIUIO (PMDB- DF. Para 
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs, Se
nadores, venho hoje à tribuna do Senado para 
dizer das razões e da_ minha posição por que 
pedi vista do projeto de lei apresentado pelo 
Senador Pompeu de Sousa,_na sessão do dia 
23 do corrente, projeto de lei que S. Ex" deno
mina de Plano Diretor do Distrito Federal. 

No meu entender, na minha ética, até que 
provavelmente eu possa mudar de opinião, 
o referido Plano Diretor apresentado pelo S_e
nador Pompeu de Sousa inviabiliza o Qoverno 
atual e cria problemas para o governo que 
vier a ser eleito. 

Enquanto não forem eleitos os futuros D_e_-_ 
putados Distritais que irão constituir e: in_stalar 
a futura Assembléia Legislativa do Distrito Fe
derai, quem legisla, no presente, para o Distrito 
Federal, como está claro e explícito na Consti
tuição de 5 de outubro de 1988, é o Senado 
Federal. 

Nesta oportunidade, desejo deixar bem cla
ro que respeito a posição do Sindicato dos 
Arquitetos, da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos, da Associação dos Engenheiros 
AOrestais e do Sindicato dos Engenheiros do 
Distrito Federal, a cuja inteligêncía e compro
vada competência a capital do Brasil muito 
deve. 

A Corníssão do Distrito Federal, a qual hon
rosamente presidi por dois anos, sempre este
ve aberta ao debate e as idéias, na busca de 
solução dos nossos problemas, continuando 
agora sob a correta e exemplar presidência 
do ilustre Senador Mauro Benevides. 

Se não s-omos donos da verdade, se essa 
comissão é a caixa de ressonância dos noss
sos anseios e democraticamente estamos 
.sempre prontoS a ~mpatlbili:zar pensamen~ 
tos, ideais e s_ugestões, se assim somos e as
sim estamoS,-não podemos aceitar pressão, 
venha de onde vier, nem tão pouco radica
lismos para aprovarmos projetes de lei a toque 
de _caixa 
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Já vivemos sob o peso de um país do futuro 
e agora vamos ter que esperar, para decidir, 
através de uma assembléia que será eleita no 
futuro? Tenho ouvido nestes tempos de transi
ção democrática que precisamos agir com 
transparência agora e já! 

Se Brasília precisa de um plano diretor para 
equacionar e solucionar os seus problemas, 
tudo bem e graças a Deus. Então que seja 
agora e já! E com transparência! Reunamos 
todos aqui. Vamos ouvir os empreSários. Va
mos ol.lV:ir as lideranças urbanas e rurais, o 
Executivo local, os Secretários de Governo e 
demais segmentos organizados de Brasília. 
Vamos promover e resguardar, como muito 
bem disse o ilustre Senador Pompeu de Sou
sa, a participação da comunidade_neste deba
te, mas que seja já! Aqui e apartir de agora, 
no seu foro competente, na Comissão ~o Dis
trito Federal que, constitucionalmente, ae fato 
e de direito, é a Assembléia do Distrito Federal! 
Muito Obri9ado. (Muito bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Meira Filho, 
o Sr. Iram Saraiva, 1~-Vice-Presfdente, dei
xa a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa expediente que vai ser lido 
pelo Sr. 111 Secretário, 

O Sr. Chagas Rodrigues- St. Presiden
te, eu estava inscrito para falar e, lamenta
velmente, não me foi dado _a palavra; falou 
outro eminente Senador. Tenbq ym assunto 
importante para comunicar à Casa -e à Nação. 
Eu me inscrevi desde ontem. Pergunto a V. 
EX' se em cinco minutos, pelo menos, poderia 
falar como Líder? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sim. V. 'Elr. pOde falar como Líder por cinco 
minutos. 

A Mesa estâ antecipando a Ordem do_ Dia 
em alguns minutos, porque às 16 horas haverá 
uma sessão do Congresso para a votc.içáo da 
lei de greve. De modo que isto explica o por
quê de alguns oradores estarem prejudicados 
no tempo. 

Mas se V. Ex' pleiteia apenas cinco minutos, 
não há como negar-lhe o pedido. 

O SR. CHAGAS RODRJG(JES (PSDB 
- PL Para breve comunicação.)- Sr._ Presi
dente, Srs. S_enadores, ocupO ·estã tnbuna, ho
je, no cumprimento do meu dever_de. Senador 
pelo Estado do Piauí. 

Afasto-me, Sr. Presidente, e de um estilo_ 
de vida parlamentar, pois estive na Câmara 
dos Deputados durante doze anos, e aqui, ho-
je, para honra minha, me encontro. . 

Não posso deixar de trazer ao conhecimen
to desta Casa e, conseqüentemente, de toda 
a Nação os telegramas que acabo de receber 
da cidade de Pamaíba, a maior do Piauí d.epois 
de teresina. Pamaiba, a minha cidade e a cida
de também do atual Governador do Estado. 

São três telegramas, Sr. Presidente. _O pri
meiro diz: 

0428.1111 
612502SEFE BR 

862338PPHA BRTNAI 
0428.H15 
612502SEFE BR 
862338PPMA BR 

Do: Prefeito Municipal de Parnaíba 
P~nª~ Exmo Senador Francisco das 

Chagas Caldas Rodi':igues 
Denuncio Vossência Governador Al

berto Silva inconforrnad_o fragorosa der
rota ~leitoral sua cidade natal Paméllba, 
nomeou delegado especial Capitão José 
Vuiato Correia Lima Polícia Militar Piauí 
conhecido por sua-s arbitrariedades e_ cri
mes aqui chegando cometendo violên
cias, desrespeito autoridades e torturas 
indefesos. Ontem delegado acompanha
-ao d,e çapangas prendeu a_~J:>itrariamente 
radialista Raimundo Neto Rádio Igaraçu 
Pamaíba ameaçando-o de morte caso 
dissesse ter sido preso. Menores têm sido 
violentados visando ofender seus genito
res. Violências chegar~ situações insur
pOrtáveis traZendo pânico. . 

- - -- População confiamos· enérgicas provt
dêndã:S na -manutenção da paz, ordem 
através sua competente ação. 
Respeitosas saudações, Francisco de As
sis Moraes Sousa, Prefeito Municipal -
Francisco PereiraCalcks Rodrigues, Vice

--PrefeitO--:_ üera/do Pontes Cavalcante, 
Presidente da Câmara Municipal de Par
naíba. 

Agora Sr. Presidente, este outro tele
grama: 
862338PPHABR 
612502SEFE BR 

0523.1237 
612126SEFE SR 
863338PPHA BR 
53189 .. 
!Imo. Sr. 
Senador Çhãgas Rodrigues 
Senado Federal 
Brasl1ia-DF 

Tomo liberdade repetir meu telex dia 
_ vinte um corrente dirigido Vossência se
--guinte termos "Çid~de de Pamaíba ~ve 

dima de terror culminado com tentativa 
de homicídio contra meu filho pelo filho_ 
do governador do Piauí, de nome Claudio 
Silva qUe invadiu sua residência sábado 
à- noite - Dia 20-5-89 - agredindo-o 
e dando_ v:á_rios tiros de escopeta. 

Solicito sua interferência junto ao Mi~ 
nistro da Justiça fim nomear promotor 
especial para acompanhar processo e 
resta_becer_ordern pública". Saudações. 

-:.._ Frandsco de Assis de_Moraes Souza, 
Prefeito MuniciPal - Parnafba, 23 de 
maio de I9B9. 
Telex de número 52, digo 53/89, emitido 
por Karla 

O filho do Prefeito é um cidadão casado. 
Sua casa fài invadida. Quem invade e quem 
dispara é o filho do Governador, que não é 
Wn me~9r. Tem."rilais de 30 anos, também. 

F111aJmente, Sr. Pi-esidente, o terceiro ~-últi
mo telegrama: 

0523.1137 
612026SEFE BR 
'llmo.Sr. 
Senador Chagas Rodrigues 
Senado Federal 
Brasília-DF 

Lamento voltar presença Vossência, 
comunicando novas vi_olências policiais 

_ outrora pacata cidade Pamaíba que com 
altivez. confiou-me mand<1to .s~u primeiro 

-_mandatário. Às_ primeiras hçras da noite 
de ontem reporter Raimundo Neto com 
serventia Rád,io Jgaruçu . propri_edade ir
mãos Moraes Souza, foi mais ·uma vez 
preso por capitão Flavio, delegado tercei
ro Distrito Policial, substituindo com os 
mesmos métodos _atrabiliários _capitão 
Correta Uma afastado recentemente car
go por atitudes atrabilíosas. Radialista se~ 
freu torturas pslcológicas _principalmente 
ameaças morte_, motiv~n~o juíza direito 
Dr" Eufalia Maria Ribeiro Gonçalves Nas
cimento Pinheiro convocar e:xtra_ordlna
riamente servidores justiça a firri ioma:r 
medidas cabíveis: M"ais-uma vez solicito 
Vossênda contribuir_ com a sua autori
dade para pacificar- familia pamaibana 
evitando repetição cenas melancólicas 
nunca vistas na história política desta ci
dade. Respeitosas saudações~ ~ Fran
dsco de Assis de Moraes So_uza, PrefeitO 
Municip"al - Pamafba, 23' de_ in'aio- d~ 
1989.- - - - -

Telex número 52,-emltidO pOr Karla. 

- Sr. Presidente, isso fica registrado nos ahais. 
É-uma-trisfeza-pâtã-o meu Estado ser palco 
de-cenas tão condenáveis. Eu daqui combato 
essa violência porque sempre condenei toda 
e qualquer violência, venha de onde vier. 

Hoje mesmo, na Ordem do Dia, temos, no 
item I, votação, _em- t1,.1m0 único, do_ projeto 
de. decreto legislativo que -aptova o -texto. da 
Convenção Interam_eriC:ana para Prevenir e Pu
nir a Tortura. 

-Ora, Sr..Eresidente, temos uma Constituição 
recente que assegura a todos os mesmos di
reitos, to_dos são iguais em direitos e dever~s. 
A lei é para todos: para o filho do governador 
e para o filho do carroceiro. O lar é sagrado, 
ninguém pode tnvadi-lo, muito menos desferir 
tiros, ameaçando um cidadão, sua esposa grá-
vida e seus filhos menores! . 

Essas violências, Sr. Presidente, são inéditas 
na história administrativa do meu Estado. 

Aqui fica a minha censura. Aqui fica tam~ 
bém a minha solidarLedade às autoriçl~cj_es 
eleitas_ na ú1timaS eleições municipais do ano 
passado. O ex-prefeito e o seu irmão, o atual 
Governador, ambos foram derro_tados nas_ ur
nas. 

Eles precisam compreender que dem_ocra
cia é isso: hoje se ganha, amanhã se perde 
Eu fui casado em 1969evoltei como Senador, 
graças a Deus, e-leito em 1986. _ ----

De modo, Sr. Presidente, que aqui fica igual
mente a minha advertência ao Governador AI
perto Silv~, a quem ajudei a chegar ao Gover-
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no, a quem o atual Prefeito de Pamaíba tam· 
bém ajudou a chegar ao Pod.er: que S.' Ex" 
cumpra a lei, honre as tradições do nosso 
Estado e não permita que ninguém, a come
çar pelos seus filhos, crie esse climc:~ de luta, 
de inquietação, de insegurança. 

Portanto, espero que S. Ex' torne as provi
dências devidas. -sr. Presidente, confio nas au
toridades, sobretudo no Poder Judiciário e no 
Poder Legislativo. Que as .~utoridades e que_ 
o Sr, delegado cumpram os seus deveres. Es
tou certo de que a dr' juíza fá-lo-á. Que o 
prefeito <:ontinue com o __ apolo do povo. 

Encerro estas palavras, agradecendo a V. 
EX' a oportunidade, expressando a minha total 
solidariedade à rnlnha dd_Ç~.de, ao mE!U povo, 
às suas autoridades e a ~odes aqueles que 
estão sofrendo essas violências inomináveis. 

Peço que o Sr. Governador - aqui uma 
reflexão- pense bem, porque a violência não_ 
conduz a nada. Se S. Ex' perdeu as eleições, 
trate de retomar o seU prestigio, governando 
correta mente, pratlcando ações justas e bené
ficas. Não será através da yjolência e do arbítrio 
que S. Ex- irá-ri:!duzir o seu índice de impopu-
laridade. _ _ _ _ _ __ 

Era o que eu tinha a dizer, sr. Presidente. 
(Muno bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Iram 

, Saraiva. 

O SR. IRAM SAVAIVA (PMDB- GO. 
Pronúncia o seguihte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, voltamos hoje a tratar 
da dívida externa brasileira. Ela ê um grave 
e sério problema. E temos que encontrar uma 
solução para essa dívida que, a cada elevação 
de_ um por cento na taxa básica do euromer
cado - a Ll.bor -, cresce em um bilhão de 
dólares. 

Esta ê uma informação do grande jurista 
Osny Duarte Pereira, que há poucos dias de
pôs na Comissão Mista-, que faz exame pericial 
do endividamento do Brasil, e que acrescenta 
que os juros cobrados do nosso País pelos 
orgar.ismos internacionais equivalem ao do· 
bro-daqueles impostos à Alemanha derrotada 
após a Primeira Guerra Mundial, pelas nações 
vencedoras, a título de reparação. 

O próprio Presidente da República, José 
Satney, tem dito reiteradamente que não po
demos pagar a dlvida. Na "declaração da 
Amazônia", ainda agora, ele declara que "a 
dívida nos converte em exportadores de capi
tal, à custa de sacrifícios intolerávejs", 

O Senhor José Samey, a quem, há poucos 
dias, apelamos para que determinasse o retor
no do alegre Ministro Maflson da Nóbrega dos 
Estados Unidos e não r_~Ute novos contratos 
de endividamento sem ouvir o Congresso; 
aliás, por força de proibição constitucional, 
vem, entret!nto, introduzindo tentativas para 
obter do Legislativo uma convalidação do De~ 
creta-Lei n91.312, baixado em 1974 pelo go
verno fascista de_ Cian:a$.~U Mêdici, já conde.. 
nado pelo ConselhO Federal da Ordem dos 
Advogados. Esta investida do Senhor José 
Samey, segundo o jurista Osny DuaJW Pereira, 

está introduzida, subreptidamente na Medida 
ProviSória ni' 28, artigO 4° 

Argumenta o jurista que o Palácio do Plana
lao vem tentando, através de diversas inicia
tivas, legalizar projetas onde o Brasil renunciou 
ao foro de seus tribunais e Submeteu-se ao 
arbitramento em que ·o -desempatador será 
o Presidente do Chaitered fnsiltute of Arbitra
torS- e sempre um advogado filiado ao Bar 
Association do Estado de Nova Iorque. 

Após longamente analisar os aspectos jurí
dicos dos empréstimos feitos em nome do 
Brasil, o digno patriota Osny Duarte Pereira 
chega à condusão, com ~espaldo no saber 
de grandes juristas especialistas em Direito 
Intemacion_al_, como Pontes _de /'1\iranda, que 
"reconhecido que a Constituiçã,O Joi ferida e 
todas as dívidas çontra:ídas pelo Poder Execu
tivo à revelia do Congresso Nacional são nulas 
de pleno direito; resta proclamar a nulidade". 

Afirma-o Juiz, tranqúilo e taxativamente, que 
na questão da dívida, portanto, não há neces~ 
sidade de decisão judicial e que "apurada a 
irregularidade e aprovado o_inquérito pelo 
Congresso NacionÇl]_, .este proporá ao Poder 
Executiyo _a_ d_edaração çie nulictade desses 
contratos:.'. E acre_scenta Osny Duarte Pereira: 
"Além disto, encaminhará __ o_proc:esso ao Mi
nistério Público que formalizará, no prazo de 
60"" dias, a ação cabível contra os_ que se hajam 
Ioc.upletado ou ajudado os peculatários". 
Acentua que assim dispõe o artigo 26 da 
Constituição, nas Disposições TransitóriaS. 

Pond_era o Juiz que não se deve apropriar-se 
a União do que efeUvamente entrou para os 
cofres públicos e transformou-se em centrais 
elétricas e em outr~_s _obras públicas, devendo 
o valor dessas obr~s ser creditadO aos mu
tuantes, mas "o que representa de_dáusulas 
políticas, encargos de bens inservíveis, pagar 
comissões e juros ilegais frente às leis brasi
leiras, tudo isto, se já esti'o:'er Cõbrâdo, deverá 
ser restituído e executado em nossos tribu
nais". 

Peço encarecidamente aos meus colegas 
para que atentem para esta advertência do 
Juiz., Até hoje ele não foi contestado. Nem 
os conhecidos entreguistas tiveram a petu
lância de contestá-lo. 

Ora, na contratação desses empréstimos 
externos, na sua esmagadora maioria feitos 
no_s_govemos que levaram este País à situação 
~m que se encontra, o Congres-so Nacional 
e o povo brasileiro-nãO fó_ram ouvidos. TodOS 
esses empréstimos foram realizados à revelia 
da c::onsciênda nac::ional. Não deve ser, portan
to,_ Q povo responsável mais por essa negS~
ci.a_tD. O povo brasileiro já está cansado de 
pagar por atas lesivos alheios de _sua vontade. 
SaQe-se, por exemplo, que muitos desses em~ 
préStimos não chegaram sequer a vir para o 
Brasil. Ficaram lá fora para pagar as chamadas 
taxas de serviços e juros escorchantes dos 
empréstimos e em contas numeradas em 
b.:mcos dos Estados Unidos e da Europa. 

No_ entanto, as taxas de_miséda, de analfabe
tismo, de enfermidades crónicas, de obs-çu
rantismo existentes no Brasil demonstram, 
d.aramerlte, que os nossos goyernantes repre
sentam elites extremamente egolstas e inseq-

síveis. para as quais os quase meio milhão 
de crianças, que-mOrrem por ano neste País, 
nenhum- significado tem. Na verdade, os go
vernos do Brasil, através de décadas e déça. 
das, têm_sido_lamentavelmente compOStos 
pqr latifundi~rios, in_dustriais, grandes ~mpre
sários e banqueiros, q!Jase todos, com poucas 
exceções, ligados, umbelicalmente, a empre
sas multinacionais, que exploram o pçvo bra-
sileiro da forma mais vil e objeta.. . 

O próprio Juiz Osny Duarte Pereira lembra __ 
qLJe estamos c::ompletando um século de Re
pública e, embora ostentemos_ a pÔStÇa.o de 
8' ecgnpmia c_:lq mundo, com t,.u::n _pªrque in
dustrial mode:mo_ e rico, enfren~m9~ -~_yergo
nha de_apresentarmos uma das estruturas so
ciais mais irijustas e pobres. 

COnclUO, Sr._ presidente e nobres _-Colegas, 
reportando-me à uma advertência do Juiz Os
ny Duarte Pereira dirigida a nós. Diz ele, pateti
camente: "Vossas Q::ceLências _E:$tãO inyesti~ 
das de urna missão histórica. O .desempenho
que tiverem, ao julgar esta monstruosa dívida 
externa, poderá ser o pOnto de partida para 
nossa independência, ou maís uma páglna 
vazia na História do Brasil". (Muito bem!) _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ita
mar Franco._ 

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Pronuncia o.seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, segundo_ informaçõ.es 
veiculadas nos meios d~ ~u.nicação, a esti
mativa da inflação para o mês de maio situa-se 
na casa -çlos dqis dígitos, ou seja, a inflação 
deverá ser maior- _que 1 O%. Estamos nova
inénte-assistin<:i9 à.reprise do que ocorr~J,J no 
,2? Plano Cruzado e no Plano Srésser, após 
um estancamento artificial da _e?calada dos 
preços (represados pelo congelamento) ocor~ 
re a retomada da híflação coni maíor feroci
dade,_ Em outras palavras, o sintoma_mais_ visf
ve1 da doen-ça em que está mergulha~..:1 noss_a_ 
e_c_o_nomia volta a __ID)arecer. 

_Outros indicadores_ também estão a. sina
liz?lr a grave_ ~r_ise em que o Pais está mergu
lhado. Por exelnplo, a semana paSsada o Quro 
e o dólar tiveram_ em ai~ as_su$8-dpra, quando 
o ágio do paralelo em relação ao câmbiO_ ofi
cial en_costou_nos 200%. Tal situação provo
c_ada_entre outras razões pelas in_certe~s politi
cas e econõmicas, pelo medo da hiperinflação 
e por boatqs __ qe mudanças no p_!irneiro esca
lão do goy~rno, só refluíram quando o Banc:o 
Centrai res_olveu entrar no_ mercado ven.d,endo 
ouro e o Mifustério da Fazenda procedeu a 
un:ia_desvãioiiZação do cruzado frente _ao dó
lar. As duas.Sttitudes do gqvemo foram apenas 
Pãiiativas, ou seja, medidas que atacaram às 
conseqüências do problema sem contudo 
atingir suas causas. 

Neste cenário o_utra informação expressiva 
que nos chega é a continuada queda nos ní
veis de emprego. Só para se ter uma idéia, 
em janeiro a _queda foi de 0,4% (significando 
menos _7.950-einp"regos) _em fevereiro f6T5ie 
0,4,5% (ou seja, menos _9.100 empreQ-os) __ e 
em marçO foi de 0,5% _(que_e_q_ulvale a menos 
de 10.150 el'!lp~egos). cr qUé temos é gue, 
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apenas no primeiro trimestre deste_ano-, 
27.200 trabalhadores perderam seus empre-
gos. _ __ 

Enquanto isto a atividãde- lõdustrial apre
sentou em março, pelo sexto mês consecu
tivo, uma queda em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Para que os Srs. ·senadores 
possam vislumbrar a gravidade da situação 
no mês de fevereiro d_gste ano a queda foi 
de 9,9% , ou seja, o pior resultado registrado 
desde julho de 1983 ( -11,0% ). O mínimo de 
fevereiro foi conseqüénd_a_ da_ re_d._ução na pro
dução de todos os gêneros industriais no pe
ríodo, o que não acontecia clg_sd_g_l982,__~elo 
índice da base fixa, a taxa de fevereiro (-3,?%) 
demonstra que o nível de produção (96, 78%) 
é inferior a média de 1981 (100). Já pela série 
de índices com ajustamento sazonal (compa
ração com o mês anterior) ·o resultado de feve
reiro (109,2) revela o pior desempenho da in-
dústria desde junho de 1985. --

Srs. Senadores, em fac!'! da crise genera
lizada, minha preocupação volta-se para a ca
mada sacrificada dos trabalhadores brasilei
ros, aqueles concidadãos empregados em In
dústrias que têm como cliente principal o Go
verno. Corno exemplo quero citar os operarias 
da Conipanhia Ferro Brasileira - CBF, em
presa que vive em função dªiabr!.s;;ª-ç_~_o e ven
da de tubos de_ ferro ft.Jnd_j_do, produto utilizado 
quase que exclusivamente em obras de sanea
mento básico, o que equivale a dizer que sua 
principal clientela é o Poder P(i]Jlico. 

A CEB responde pela parte mais significa
tiva da geração de empregos em Caeté, cidade 
próxima a Belo Horizonte. Em face da conjun
turaatual, a empresa já entrou em férias coleti
vas, já concedeu licença remunerad_a genera
lizada e atualmente estabelec-eu planos de estí
mulo à demissão voluntária. Caso as dispen
sas se concretizem, assistiremos ao desaba
mento da comunidade de C:aeté, podendo até 
chegar à morte da cidade, pois se a situação 
perdurar os trabalhadores serão :forÇados a 
abandonar sua terra e migrar para cidades 
maiores como, por exemplo, Belo Horizonte 
e São Paulo, onde teoricamente existem mais 
empregos. Digo teoricamente porque os gran
des centros urbanos, no atua1 momento da 
vida brasileira, não apenas Sofrem dos mes
mos problemas que as cidades pequenas co
mo também convivem coni elévados índices 
de violência e criminalid_ade. Q:mseqüente
mente aquele operário que foi expulso de· sua 
c:ldade devido à fa1ta de oportunidade de traba
lho, corre o risco de engrossar as estatísticas 
policiais de nossas megalópoles. 

Estamos cientes dos problemas económi
cos que o Executivo enfrenta em face da es
cassez de recursos, entretanto é bom lembrar 
que o aprofundamento da atual crise é de 
responsabilidade exclusiva do Governo que, 
em lugar de praticar a tão alardeada austeri· 
dade administrativa, embrenhou-s_e at:rás de 
panacéias que nos levaram à presente penúria. 
Conclamamos aqui o Governador de nOssa 
Minas Gerais para que socorra os trabaJha
dores metalúrglcos de Caeté, pois, como ·reza 
a Constituição, todos têm direito ao trabalho 
e, no caso em questão, cabe ao Governo não 

deixar que isso_ lhes falte, pelo menos até que 
a economia tome a crescer e conseqüente
mente as oportunidades sejam iguais para to
dos. (Muito bem!} 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1989. -
Senador Itamar Franco 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palaVra ao nobre Senador Fran
cisco 'Rollemberg. 

O SR. FRANCISéó ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte díScurso.) 
- Sr. Presidente, -Srs. Senadores, não pode
mo!) deixé!J de e.ldemar noss~ pr~ocupação 
c_om o agraVamento de problemas econômi
co-sõciãis -qúe Se agígantam- ria atual conjun
tura brasilel_r_a,_ 

Um deles é o quadro da fome que se vem 
instalando em várias regiões brasileiras. É um 
quadro assustador e na_p podemos deixar de 
usar esta expressão, Si'. Presidente, Senhores 
Senadores, diante destes dados: 358 mil crian
ças morreram de fome em um ano. 

COmo qualquer pessoa humana, é-nos im
possível fic~r indiferente a essa SJ'tuação, mas 
é na condlçãO de parlamentar e de médico 
que-nos sentimos no dever de trazer tal proble
ma ao"-plenário, para que, ao fazermos juntos 
urna reflexão, possamos talvez indicar alguma 
atitude a ser adotada com urgência. 

Sa.bemos todos que o contexto sócio-ecoR 
nômico de todas as nações tem esti-eita rela
ção tom as conq.ições de saúde, educação, 
nutrição e alimentação do povo, Se há uma 
pOlarização na distnbuição _da riqueza, ou seja, 
se a distânda entre as camadas mais ricas 
da população e as mais pobres é muito gran
d_e, tendem a surgir focos de morbidade e 
mortalida-de, indicadores seguros dO desequi
!Jbrio socia1. 

Nos momentos posteriores a grandes cala~ 
midades públicas, tais como secas intermi
náveis, pragas, guerras, a fome se alastra, sa
c;rtficando indiscriminadamente milhares de 
vidas. Há muitos exem-plos, ao longO cfa histó~ 
ria, de catástrofe:S em qUe se torhOü necessária 
ampla cooperação internacional para socorrer 
popUlações inteiras vltimaQas pela aguda ca~ 
rência ~imentar e pelas doenças que acompa· 
nham, de forma epidemiológica, eve_ntos des
sa natureza~ 

O c:aso da Etiópia ·representa uma conju
gé'ição nefas_ta de fatores ligados à guerra, às 
condições do solo, à repartição política das 
terras, à insensibilidade dos próprios gover~ 
nantes. Lá, qualquer cooperação internacional 
é insuficiente e ineficaz para reverter a tragédia. 

O fenôrriéno etíOpe, o mais dramático e per
sistente exemplO de fome, em nossa contem· 
poraneidade, faz um contraste violento com 
a abastança de_ ~lgumas nações modernas,_ 
eril que, tanto o nível de conhecimento na 
área da saúde, quanto o ap~rfeiçoamento_ de 
técnicas de produção e_ conservação de ali
mentos asseguram a manutenção de ahos pa
drões de nutrição, de declínio _guase absoluto 
da morta1_idªde inlªn_til - países como a No
rueba,_ Suécia, StiíÇ;a. Finlândia, Dinamarca! 
Áustria, que registram entre O a 1 morte de 
cr@nças entre O e 4 anos de idade, no período 

de 1 ano, segundo o último rel_atório do Unicef. 
Se, quanto à Etiópia, são eilcontráveís sobe

jas razões- para a fome da criança brasileira 
não existe ji.lsi_!fícativã. Não fomos arrasados 
por guerra.. Nosso solo fornece alimentos: nos
sa produção de grãos vem batendo recordes. 
Não somos ignorantes quanto a técnic-as de 
coilservação e estocagem de alimentos. Nos
sos problemas climáticos são localizados: a 
seca, que em ciclos çastiga sobremaneira o 
Nordeste, não expllca o fato de que, a-cada 
grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, 120 
morrem de fome antes de completar 1 ano 
deidade! -

À fome_ braSii.eifa- PúderTi-se aPlicar- as pala
vras de François Jean: , 

"A fome deixou de ser apenas o fruto 
de calamidades_ o~turais _e _uma cQme
qüênda das guerras para se tornar, tam· 
bém, um ato de governo e um sacrifício 
à ideologia." 

ASSim, sf: Presidente, Srs. SeoadciLéS. à·ro
me da criança brCJ.Sile.ira é resulta."Qo de escO
lhas políticas. E não se pode atribuir a pouca 
seriedade com que o assunto vem sendo trata· 
do ao desconhecimento da situação. , 

As continuas pesquisas efetuadas por erga: 
nismos nacionais e_ internacionais, como lB~ 
GE, Unicef, Bancq_ Mlindicil, refletem a graVi
dade do problema, que é endémico, segundo 
os dados coletados. Assim, as taxas de morbi
dage e mortalidade, s_e tr~_lil das regiõ_es S-ul, 
Sudeste, caem a nív"eis- quase sa1:isfàtório5, 
sendo comprometidas apenas nos focos de 
miséria que cercam as grandes capitals. Entre
tanto, no Nordeste brasileiro o fenômeno da 
morte por fome é insidioso e constante. 

Passando os olft~ POr jOrnais dos últimos 
anos, podemos comprovar não só que o alar
ma tem soado como, também, que propostas 
de enfrentar o desafio têm surgTdo. Peço licen
ça para reler alguns_ recortes de jornal: 

"O professor Weydson de Barros, da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
afirmou recentemente que a cada 20 mi
nutos morre uma criança de desnutrição 
no Brasil." -

Correio_ {3razüíense~ abril de 1985 

'"Pesquisa da SoCiedade de Pediatria 
revelou _que 85% das crianças b(as.ileiras 
já nascem corri peso abaixo do normal 
e 80% delas com desnutrição." "_ Se
gundo dados do lpea/Seplan, 86 milhões 
de brasileiros sobrevivem com muito me
nos que as 2.240 calorias diárias reco:. 
mendadas pela F AO como dieta míni-
ma .... "_ 

O Estado de S. PQu/o, julho de 1985 

~o diretor da Divis_ão Nacional de Epi
demiologia do Ministério da Saúde, Ra:
berto Becker, afirmou que a parcela mais 
pobre da população do Nordeste vive em 
média 21 anos menos do que a parcela 
da população de São Paulo." 

Folha de S. Paulo, julho de 1986 

"Subnutrição dá diabetes em crianças 
do Nordeste.Oa!erta fOi-dado pela pro-
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fessora de endocrino!ogia da Faculdade 
de GênCíaS-Médicas de Pernambuco, Val
decira Lucena, no_ 17" CongressO Brasi
leiro de EndocrtnolOgia." 

Jornal do Brl1sil, setembro de 1 9B6 

"Governo decide unir os planos de ali
mentação." 

O Estado de S. Paulo, janeiro de 1987. 
"Mapa de óbitos mostra que fome mata 

mais na periferia" -pesquisa da PUC 
-SP. 

Folha de S. Paulo, julho de I 987. 
"As crianças do Nordeste, região que 

registra 5~% das_ mortes de crianças no 
País, vivem próximas 00 limiar da sobievf
vência" 

Corretá BrazJ1iense, julho de 1987. 
"A sltuação é caótica, declarou Concei~ 

ção Segre, cOordenadora da Assistência 
Integral à Saúde da Criança; programa 
da Secretaria de Saúde de SãO Paulo. Mas 
se os projP.tos fossem implantados com 
sucesso, poderfaml:ls- reverter o quádro 
no espaço de três anos." 

O Estado de S. Paulo, janeiro de 1988. 

E. finalmente, uma notfda reçente: 

"Um Brasil em preto-e-branco será re
velado, nos próximos meses, pelo Insti
tuto_ Nacional de Alimentação e Nutrição 
{INAN) e FUridação Instituto Brasileiro de 
Geografía-{!EstatístiCa OBGE). . 

Trata-se do mapa da fome, que come
çará a ser traçado em abril por melo -de 
uma pesquisa nacional sobre desnutri
ção. "Números assustadores são aguar
dados", afírma o presidente do JNAN, 
Eduardo Kertz. segUndo ele, 250 mil 
crianças menores de um ano morrem, 
anualmente, de desnutrição ou pelas 
doenças a_ ela associadas, embora exis
tam recursos para evitar esse quadro." 

O Estado de S. Paulo, março de 1989. 

Para reverter o quadro da fome brasileira, 
em definitivo, seriam necessárias medidas pa
ra alterar aspectos profundos da política eco
nômica. A longo ou médio prazos, tem que 
ser alterada nossa posição quanlo à_ divida 
externa - é -curioso que, tempos atrás, das 
nações mais desenvolvldas fluíam recursos fi
nanceiros para as mais pobres; hoje a corrente 
está invertida: das mais pobres nações da terra 
são enviados recursos financeiros para as 
mais ricas, através de juros, taxas, obrigações. .. 

É preciso alt~rar nossa política_ econômica 
interna, sobretudo_nos_ ~_spectos que tocam 
salários - pois os pais de famílía tém que 
estar capacitados para alimentar as crianças. 

É preciso resolver questões educacionais, 
de planejamento familiar, de migração e de 
meio ambiente. 

Entretanto, a fome das crianças não pode 
esperar, por mais tempo pelo equilfbrio da 
economia, pelo racional aproveitamento da 
terra, pelo justo pagamento pelo trabalho, pela 
contenção da natalidade irresponsável. 

Urge que façamos chegar às crianças o ali
mento que, por uma questão de justiçct lhes 
é devido. 

Meio sêculo se passou depois que o primei
ro programa de distribuição de alimentos foi 
implantado no Brasil; multiplicaram-se, nesse 
espaço de tempo, comissões, programas, le
giõeS asslstenciaís, envolvendo vários ministé
rios. E a situação não tem melhorado, pois 
a cada novo programa lançado, novos entra
ves burocráticos aparecem; para cada lote de 
alimentos estocados, novos "distribuidores" 

-de .corrupção são utilk:ados. -
Por que continuarmos e permitir que ali

mentos destinados às farru1ias carentes se es
traguem e não eliminar os entraves burocrá
ticos para que o atendimento à população ca
rente se tome um ato realizado e ~um meio 
de propaganda? 

Urge unificar os diversos planos assisten
dals sob a direção de um órgão competente, 
que faça a revisãO de todos os programas 
executados i~ladarner')te - tão susceptíveis 
a desvios - que estabeleça uma estratégia 
de ação para que haja, em breve tempo, um 
retomo social, para eliminar das pesquisas es
ses dados tão vergonhosos. 

-Nossa sugestão é de que o Ministério da 
Saúde tome a si a coçrde_oação de~ tarefa. 

86-q_uando relatórios tais como o do Unicef 
deixarem de incluir o Brasil na relação dos 
países em que mais crianças morrem de fome, 
poderemos ter tranqüila a.nossa consciência: 
pois somos todos co--responsáveis. -
__ Era o que tínhamos a dizer, Sr. P(e;sidente 

e Srs. Senadores. Muito obrigado._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. -
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. presi
dente, Srs. Senadores: 

"As Leis Complementares que, a essa 
altura, deveriam estar todas votadas para 
permitir a urgente aplicação do texto 
constitucional, estão caminhando em rit
·mo extremamente lento. 

__ Os Legisladores, Senado e Cârnara; 
prestarão um grande serviço se, em regi
me de total urgência, elaborarem as Leis 
Co~plementares." 

____ Não são palavras_minhas, essas que acabo 
de pronunciar, mas sim trecho de carta de 

_ 14 de maio corrente, a mim enviada por D. 
Antônio Batista Fragoso, Bispo de Cratéus, 
_Estado do Ceará. 

Tais palavras transcendem o universo das 
preocupações pastorais de S. Ex':> e vão além 
pos cuidados da Igreja Católica com _a evolu
-ção política bras~eir~. [,'l. FragÕso;pastorVe-ne-: 
rando, afeito à interpretação dos sentimentos 
da comunidade, _é,_ tanto por devoção quanto 
por ofício, uma grande sensibilidade a servlço 
du registro da mais pequena mudança na ani
ma de se_u povo, que coincide ser também 
o povo nosso. Convém pois atentarmos- para 
o sentido profundo das inquietações do Sr. 
Bispo. 

O Congresso_ Nacional vive hoje um período 
di!.renovaçl_~ núpdas~com,o _poder, recupe
radas que fo~am sUas prerrOgativas perdidas 

ao longo de_ décadas de exceção. I?_ar~ isso,_ 
nós mesmos. Deputados e Senadores, reves
tidos de fynção constituinte, consumimos vir

Jualmente dois anos legislativos na eraboração 
de novas regras que aeverãO reger; melhor, 
que já deveriam estar regendo a vida nadonal 
em seu todo político- e econômico, Coin suas 
inevitáveis Conseqüências sobre o sociaL 

·-· VJVemos num mundo _que se_traosfOrrna rá· 
pida e profundamente. Regimes socialistas 
adotam cada vez mais a descentralização ad
ministrativa e a privatizaÇão da inicú3tiVa eco
nómica, enquanto abrem suas fronteiras ao 
_çapital internacional. Países traaíc:ionalmente 
capitalistas dão cada vez. _mais ênfa.se à função 
soda! da propriedade e da atividade humana 
em geral. Economias de profundo cunho na
cionalista abrem suas front_eiras, ao mesmo 
tempo em que paises de economia aberta 
constituem, mediante acordos. blocos plurina
cionais que garantam sua integridade e seu 
desenvolvimento. Querri vê os exemplos da 
China e d51 Unjão_ Soviêticcl, quem analisa a 
aliança Canadá-EstadOs Unidos e o cQrbplexo 
acordo da Comuntdal:le_Econômica Eusopêia, 
que visa ambiciosamente alcançar a unidade 
continental no curtq,_ prazo de 4 an()s, quem 
observa simplesme_!lte a mUdimçlf rtO tom do 
diálogo Leste-Oesk_Vê- qu~ r1â~ pó demos 
manter o ritmo nem ~ díi'e_ç!Q de .,no~a cami
nhada. Temos que n_os-tepeti-sar jâ, Cnquanto 
Nação e enquanto parte de um subcontinente 
de colossais dimensOe.s, -rê$eiVatórío de recur
sos naturais ambidorl<idôipõr todos os povos 
d~gnvolvictos. Tem o:; qUe dãr _paSsos concre~ 

__ tos em direção à unidade latino~americana, 
fundindo- nossas economias, reconhecendo 
nossa ideOtidade-adma de nossaS-âiferenÇas 
e, sobretudo, acima dos interesses -ae outros 
blocos em que permaneçamos divididos para 
continuarmos sendo mais facilmente explora~ 
dos. aaro exeriiplo disso são as pressões in~ 
temacionais para impedir~nos de levar a rodo
via BR-364 ·até Q Pacífico, 

Enquanto permanecermos atados a nossos 
- -problemas internoS, coritudo, seremos muito 

mais um obstáculo que uma ajuda na constru~ 
ção de uma comunidade latino:.OmEirk:élna. 
Como a solução de nossas crises passa inevi
tavelmente pela plena aplicabilidade de nossa 
-cqnstituiç~o, outro caminho não nos resta se
não arregaçar aS m-angas e, o quanto antes, 
elaborar__a_ legislação complementar à nova 
Carta. Tenhamos em nossa consciência o fáto 
de que o pleno.fundoriaffiento de nossas-insti
tuições a tudo_ supera em importância e_urgên
cia, até mesmo a sucessão presidetlcial que 
se avizinha 

Proponho, assim, que estabeleçamos um 
cronograma para a legislação cOmplementar, 
dando-nos um prazo máximo ao fim do qual 
a Constituição esteja func!c>nando em se_u to
do. Que não decoiTam outros se~ meses, Srs. 
Senadores, sem avao_çarmos um únic;o passo= _ 
_na regulamentação- de princípios vitais para 
a Naç8o e para o povo brasileiro, que vê hoje 
frustrada a_sua esperança em uni tempo novo 
que se prometeu e que está, hoje, muito mais 

-distante do qUe estava em_ outubro último .. 
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Que a preocupação -do Bispo de Cratêus 
se traduza, para nós, em ação- concreta e ati
nente ao interesse e ao direito maior de 130 
milhões de brasileiros. Do_ contrârio, veremos 
fatalmente as normas constitucionaiS perde
rem pelo desuso a eficácia que lhes preten
demos dar. 

Assim como principias não aplicados per
dem a sua força, também as prerrogativas 
congressuais, nosso poder enfim, tão penosa
mente reconquistado, se esvaziará rapidamen
te, caso não o exerçamos. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães._ 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discUrso)- Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores:-assomando à tribuna, 
não tenho o intuito de fazer uma apreciação_ -
geral sobre os propósitos altamente impatrió
ticos que_atuam contra o melo ambiente, no 
Brasil, tendentes a afrontar, a degradar, a de
predar os valores mais sagrados da natureza. 

Simplesmente, advogarei o direito de meu 
Estado deixar ao menos um prote-sto contra 
a devastação da Mata Atlântica, a derrubada 
indiscriminada de árvores no extremo sul da 
Bahia, transformando em pastagens, com a 
aquiescência crii"ninosa dO -extintO IBDF, as 
cabeceiras do rio Aliança, agora seco, que ser
ve aos municípios de Arataca, Jussari e Bue
narena. 

Sr. Presidente, a Bahia atravessa, desde lon
gos anos, dificuldades, desalentos e deses
peros! Será que nãb tem aquele Estado condi
ções d:::: ser rico e feliz? Claro que sim; mas 

üjUstO __ enlQqiie diáO aos problemas ama
zónicos tem empanado, de certa maneíra, a 
_devastaÇão_ de outras áreas. _ - -- -

o ruver -dõs desmatamentos atinge a flores
tas centenárias e virgens, ameaçando secar 
mananciais d'água que abastecem a diversas 
regiões brasileiras. 

O Brasil é, hoje, responsável por 23_% do 
desmatamento provocado no mundo. lndice 
assustador. Por conseguinte técnicos temem, 
assim, que tamanha investida ccintra o meio 
-a-mbiente possa provocar estiagens mais du
ras que as atuais, causando sérios danos à 
economia de _ _íffiensas regiões brasileiras. Só 
para se ter uma idéia do crime aqui denun
dado, a região de Ribeirão Preto, uma das 
mais ricas do Estado de SãO· Paulo, noS últi~ 
mos dez anos perdeu 78% de suas florestas 
e reservas de domínio privado. 

O quadro é apocalíptico, sem qualquer exa
gero. Sr. Presideilte!" O desmatamento crimi
noso não pou-pa sequer espécies nobres como 
canela, ar"aucána-e candeia, dlziffiando, inclu-
sive, a bromélia. -Extrativismo vegetal preda~ 
tório, porque somente parte do tronco de árvo
re~_ s_eculares é aprove_itada e, na queda, as 
árvores levam consigo vegetais menores co
mo orquídeas, aniquilando reservas magnífi
cas como a de ltatiaia, na Serra da Mantiqueira. 

Do pouco até agora relatadO, Sr. Presidente, 
deduz-se que só a omissão e ação criminosa 
do antigo IBDF puderam tornar viável tal qua
dro. Culpabifízar, apenas, habitantes de algu
mas regiões devastadas, que tradicionalmente 
só conhecem o extrativismo vegetal, não lhes 
sendo ofertadas outras alternativas de sobrevi
vência, seria burrice monumental. EJes não 
têm, mesmo, a consclência que os homens 
do Governo Federal deveriam ter, pelo nível 
de responsabilidade que os seus cargos envol-

o Governo Federal, cartorial e tentacular no 
campo sócio-económico, corno de resto no 
político, tem se recusado a aproveitar os ricos 
elementos de progresso do me\l Estado. A 
República, portanto, é o solo fértil, apenas, da 
incúria e das odiosas desigualdades verticais 

- vem, no ecossistema, na economia e na quali
dade de vida do País. 

e horizontais. 
Imensas áreas brasileiras, ai incluída a Ba

hia, em larga medida, vem sendo tratadas co
mo antigas províncias incapazes de infllÕrem 
nos negódos da Corte, devido à centralização 
esmagadora, à desídia que só se lembra do 
Brasil regional quando a fome e a miséría as
solam centenas de municípios._ Eritão, os sa
quinhos de arroz e feiJão, acompanhados de 
nacos de carne de segunda e farinha são lan
çados aos famintos desassistidos. Mata-se 
com uma mão e com a outra se presta socor
ro, macunainíC:ainehte! 

Ora, Sr. Presidente, Srs-. SertaCiores, isto é 
Federação na sua plenitude? Claro qUe não? 
No máximo é farta caridade conforine os im
pulsos políticos do momento. Peço; destarte, 
aos meus eminentes Pares que, levando em 
conta as deficiências deste pronunciamento, 
visto não ser eu um espedalísta em ambien
talismo, atentem, todavia, para o que de ele
mentar bom senso ele contém. 

Sejam quais forem as dificUidades do Erá
rio, não tem o Governo _FedeÍ'al o direito de 
patrocinar a devastação ecológica no Estado 
da Bahia, como a seguir veremos. 

O IBDF' sempre concedeu as licenças para 
oS desmatamentos, sem. no entanto, fiscalizar 
a retirada da madeira, violando a própria legis
lação que proíbe sejam atingidos os manan
ciais hfdricos e a vegetação circundante. Não 
há, por outro lado,inventário da madeira, e, 
assim, .30 metros- cúbícos podem chegar a 
300, sacrificando, SegUndo os técnicos, mais 
de 100 árvores. E rios ·secam e a navega
bilidade desaparece! 
-- --F!Xando~nos, agora, na Mata Atlântica, vale 
reproduzir trechos da expressiva reportagem 

_ publicada no jornal _o_ Globo , edição de 27 
de julho de 1986, pai a que c;onstem dos Anais. 

"A cultura para exportaç_ã_o, praticada sobre~ 
tUdo no Nofdeste, foi o principal motivo, se:-_ 
gu_rido Dante Teixeira-, da intensa devastação 
verificada na Floresta Atlântica. EJe diz que 
os embriões foram o café e a cana-de-açúcar, 
·e--o iníciO da_ exploração económica, que cuJ~ 
rOii'lou com a quase extinção da mata primi~ 
tiva, se deu nos primórdios do processo de 
colonização, quando os produtos "rentáveis" 
era_m a base de nossa exportação. Com o tem
po, admite o orrlitólogÕ, surgiram as quimadas 
oCasiQnais, a exploração do carvão vegetal e 
"descobriu-se a importância econômica da 
rriaae!ra. A- cada viagem do grupo, é obser-

-.:;a;do um decréscimo nítido, nas ár-eas de miitã 
primitiva. como assegura Teixeira, e o trabalho 
que vem sendo feito. em sua opinião, é "um 
estudo de uma pedra de gelo sob o sol de 
meio-dia.·· 

"Em 1979. quando começamos nossos tra
balho em meio o aoboom cio Proâlcool. cons
tatamos a existência de uma imensa ârea de 
Floresta Atlântica no sul de Alagoas. perto do 
município de São J"Uguel dos Campos. Era 
uma das melhores e maiores matas primitivas 
do Nordeste. até que em 1982 sufgiu a gráride 
decepção. O proprietário vendeu o terreno, 
ganhou muito dinheiro deVido à boa madeira 
existente. e no local surgiu uma plantação de 
cana. Isso num importante foco de Floresta 
Atlântica. Um absurdo. Hã uma lei que proíbe 
qualquer derrubada de Mata Atlântica, mas 
ninguém cumpre. É preciso maior fiScalização 
para que_ crimes como esse não se_ repitam." 

"Com a tecnologia de hoje. observa Tei
xeirç!, o processo de devastação é mais acen
tuado, mais râpido. e a Floresta Amazônica, 
em sua opinião, seguirá o rumo da Floresta 
Atlàntica, só que com a sofisticação de grande 
aparato mecânico, corno motosserras e ou
tros instrumentos que permitem resultados 
imediatos. A maior importância da preser
vação de matas primitivas, segundo Teixeira, 
está no fato de funcionarem como bancos 
genéticos,_ e a derrubada implica no não apro
veitamento de futuras sementes e plantas me
dicinais, que podem ser de grande valia, sobre
tudo, para a Medicina. Uma das consequên
cias da devastação, _a extinção gradativa da 
fauna, também agora a falta de cobaias para 
pesquisas importantes, como assegura o orni
tólogo, que aponta o_utros males provenientes 
do processo crescente de derrubada, tanto na 
Floresta Atlântica como na própria Amazó
nica: 

- Há um entupimento irreversível nas ca
lhas dos rios, já que a cobertura florestal atulha 
essas calhas, o que resuJta em inundações. 
Por conseguinte, quanto menos floresta, mais 
possibilidade de seca, já que há uma fixação 
menor da água. As intempéries, verificadas 
de Norte a Su1 do País. são em parte decor
rentes dos abusos que o homem comet~ so
bre a natureza." 

·''Em relação ao resultado de seu levanta
mento no Nordeste, Teixeira diz que os relató
rios estão sendo encaminhados à órgãos co
mo o JnstiMo Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal. (IBDF) e a "Se_çretarla Especial do 
Meio Ambiente (SEMA), que são os únicos 
que podem "salvar" os resquícios de Floresta 
Atlântica no País. É difícil fotografar os poucos 
exemplares de fauna, admite o ornitólogo, que 
acrescenta que o horizonte visual é limitado, 
as áreas muito escuras e as aves extrema
mente ariscas. O cuidado com as doenças 
tropicais, como ele admite, também é impor
tante para a expedição, já aue o próprio i ei
xefra ê um exemplo: já pegou nove malárias, 
e por sorte, henhlima se-torriou crónica." 

O fantasma da seca, Sr. Presidente, de há 
muito materializado, ronda, hoje, com mais 
energia, a região Nordeste, em decorrência 
da falta de uma política racional contra os 
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desmatamentos indiscriminados. A estimativa 
de vida para a Mata Atlântica- pasmem, Srs. 
Senadores -_é de apenas sete anos! A não 
ser que o Governo Federal seja sacudido e 
desperte da sua letargia administrativa. 

O Parque Estadual da serra do Mar é outro 
exemplo de burrice polítíca. A área está sendo 
comida pelas serrarias e pela especulação 
imobiliária. --

É desolador confrontar tal situação com a 
do Japão, onde_ 67% da $Ua superfície estão 
cobertos por florestas e 1..3% dos lagos e mon
tanhas. Resultado: cerca_de 80% de seu territó
rio estão preservados. Sr. PresLdente, que pro
va mais cabal precisamos de coexistênda pa
cífica e salutar do processo industrial com -a 
preservação da qualidade de vida de_J20 mi
lhões de seres humanos? E:mbora nossa reali
dade exija soluções próprias, nem por isso 
vamos desprezar o magnífico exeni.plo japo
nês. O Brasil, sem qualquer intuito de produzlr 
frase de efeito; sr. Presid~nte, em breve poderá 
se tran_sformar numa _imensa CJ.Jbátãó, a pros
seguirmos cóm tamanha eS~tUpidez no trato 
dos problemas ecológicos. -

ConsaQraçâo da boçalidade ~drninistrªtiVa, 
ensejadora, diria eu, da concessão de prêmio 
de devastação, é a transformação em pasta
gens das cabeceiras do Rio Aliança, no meu 
EStado. Não é possível consentir que tal sittiã
ção perdure, como atestado tristíssimo da 
nossa imprevidêil.dã. A questão da valorização 
do meio ambiente não é uma questão esta
dua1, é uma questão brasileira. A um problema 
dessa ordem não pode ficar inerte o Governo 
federal, desrespeitando, por e~emplo, a pró
pria débillegíslação que faz editar, em profu
são, é certo, mas ineficiente~. pôr outro ladO, 
pela falta de fiscalização do seu. cumprimento, 
legisla-se ad-nutum , neste Pa_ís! Parece que 
sirnl 

A Resolução n< 001, de 23 de janeiro de 
I 986, do CoóselhO Nãdoria1 do Meio Ambien
te, registra o óbvio de forma altissonante: 

Art. 1 O. Para e(eito desta resolução, con
•sidera-se impacto ambiental quaJquer altera
ção das propriedades físicàs, qUímicas é geO
lógicas do meio ambiente, c~usada por qual
quer forma de matéria ou energia resultantes 
das atividades h_LLtlliUl_as_que, diret_a ou indire
tamente, afetam: 

A exaltação de suas palavras o orador não 
precisa justificá-la Defluem elas daJ:risteza dos 
cacaueiros adultos morrendo à míngua, bal
das de esperanças e apenas recebendo as 
l~grimas dos que deploram, inutilmente, a sua 
depredação. Sim, porque a água dos rios tris
tes já não lhes pode dar frescor; seus leitos 
se_cam aceleradamente. 

_ Insânia infinita, padrão inferior de democra
cia, promiscuidade entre o oportunismo e o 
intgresse nacional, é tudo· o que o Governo 
federal nos oferece em termos de política para 
o meio ambiente_. Sem exagero, Sr. Presidente] 
Sem_exageto! 

Lancemos noSsas vistas sobre os campos 
calcinados pelas queimadas devastadoras; 
olhemos o sol queimando o pouco da vegeta
ção restante, os bebedouros secando, espé-

-- eles animais e vegetais se contorcendo onde 
outrora eram férteis plantações, e, quem sabe, 
uma reação·-coletiva mostrará aos czares _da 
política nacional que a nação não pode conti
nuar a ser uma benes,se do Governo, algo 
que se concede Com-o nariz meio torciçlq, 
à plebs contribuens. 

Ó SR. PREsiDENTE (Nelson Cam.eíro) 
-:--:- Coricedo a palavra ao nobre Senador Marco _ 
Maciel. 

~ Q SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, para conhecimento dog; emi
nentes pares e inserção _nos Anais da Casa, 
leio a seguir o discurso que proferi na última 
convenção do Partido da Frent~ Liberal ..:... 
PFL, realizada nos dias 8 e 9 de abril do cor
rente ano, ocasião em que entreguei, ao nobre 
colega Senado_r Hygo Napoleão, o cargo de 
Presidente do Partido que exerci durante os 
dois últimos anos. 

-Eis o discurso: 
- Senhores Convencionais,_ 5etil16i'es _C6riVi

dados, minhas Senhoras e meus Senha~: 
O encerramento da Cón'lenção do PFL, é 

o momento certo para uma indispensável te
flexão sobre o nosso Partido e_ seu destino. 
~Nos últimos anos, minha trajetória política 

confundiu-se com o próprio processo de cria-
ção e cons-olidação do Partido da Frente U.be
ral. 

Desde a primeira hora participei do movi-
i - ............. " .... "'''"""'''"""" ..... ~- _ .ment.o político que inspirou a constituição da 
II- ............. -....... -c-... _. ...... _ ... ~--~"..._ ........ ~ • legenda partidária. Graças à confiança .d~ 
UI- ............ - .......... ., ...... .; ..... ~·· .rn~us companheiros, estive à frente dos traba-
IV- .~ ....... ~ .. ~~--m-.--·· .lhos_ que resultaram na instituição e fortaleCi

V- qualidades dos reç_ursos ambientais." 
Outra Resolução do mesmo inoperante or

gÇtnismo reza que: 
"São reservas ecológicas as florestas e de

rriais formas de vegetação natural situadas ao 
longo dos rios ou. .-de qualquer outro corpo 
d'água .. " (no 004/18.9.85). __ 

Enfim, Sr. Presidente, as reservas ecológi
cas brasileiras estão todas, uma a uma, bem 
protegidas no papel dos burocratas governa
mentais. Palavras magníficas, nada mais, que 
traduzem o cavalheirismo dos_ ecólogos do 
Planalto. 

mento da agremiação. 
Procurei ser: sqldado_ e comandante, ope

rário e arquiteto, certo de que o robusteci
mento do PFL aproveitava não somente .à tes
si~wã. _de um quadro partidário estável, mas, 
-sobretudo, porque representava a possibilida
de de consUução de um estuário das i4~ias 
liberais, traduzindo a necessidade de ofereç~r 
à-Sociédade braSileir.i-uina proposta capaz ·de 
conciliar a liberdade política com a justiça se
dai e a igualdade. 
- Motivados por ideais dessa dimensão, só 

temos mo_tivos para nos orgulharmos dos pas
sos que demos, das atitudes que tomamos 

e dos atos que praticamos em defesa dos pos
tulados democráticos que nos uniram no li
miar do que viria a ser a útlima e decisiva 
etapa da transição ·po!ftica. 

Penso que os políticos devem_ cultivar uma 
vocação missionária de dedfcação e despren
dimento, aliando as virtudes da conciliação 
à oportunidade dedsória. buscando a unida
de, respeitando porém as divergências, e fa~ 
zendo sempre prevalecer o bem público sobre 
os interesses pessoais. 

Nas etapas mais cruciais de nossa ca_ini
nhad~ jamais recusei ao Partido o dever de 
minha solidariedade ou o compromisso de 
minha cooperação. Embora afastado da dire
çã~ partidária, não me neguei a assumir o 
ônus de nosso precário desempenho eleitoral 
nas eleições de novembro de 1986. Não o 
fiz por diletantismo, mas persuadido de que 
o múnus partidário é a primeira e a mais im
portante -das responsabilidades do homem 
públiCo. 

Assim raciocinando, ao contrário do que 
às vezg,~ _tem ocorrfdo na vida política brasi
leira, não me vali do_ Partido para chegar ao 
ministério. Percorrendo caminhos diversos, 
abdiquei da dignidade ministerial, para alguns 
muito cômoda, a fim de cumprir um honroso 
encargo a indeclinável incumbência da dire
ção partidária. Creio que, em relação aos últi
mos dois anos, ninguém deixará de me cre
ditar o fato de haver feito da consolidação 

·partidária o objetivo de minha vida política, 
com not6rio sacrifício da própria atuaç"ão pes
soal e parlamentar. 

A partir daí, retomei, com tenacidade e pa
ciência o que julgue[ ser o roeu dever de dirt
gente partidário, de homem público e de cida
dão: conferir ao Partido da Frente L1beral um 
-comportamento político condizente com seu 
ideârio e seu programa, e busc.ar permanen
temente a superação das_divergências que se 
-desenvolviam em suas fileiras, fiel às normas 
éticas que sempre nortearam a minha atuação 
política. -

O gesto que pratiquei teve, estou convicto, 
a virtude de ajustar, com absoluta fidelidade, 
o meu discurso à minha a_ção, por reconhecer 
que, sem a existência de partidos atuantes e 
atentos aos anseios e às aspirações nadonais, 
jamais consolidaremos o estado de direito de
mocrático, base dos sistemas representativos 
e da democracia participativa que pretende
mos construir. 

O Partido da Frente Liberal está, hoje, estru
turado naS 27 unidades da federação, inclu
sive, é bom frisar, no novo Estado do Tocan~. 
tins, a mais nova estrela da bandeira do País, 
onde desfruta de apreciável posição política. 

Os resultados do último pleito dão um teste
munho eloqüente, é importante lembrar, do 
crescimento do Partido, em termos eleitorais. 
Com efeito,_em 1986, elegemos os Prefeitos 
de seis Capi!ais e, em coligação com outras 
legendas, participamos da vitória em sete ou
tras. O PFL, agora, conta, em seus quadros, 
com aproximadamente 1.500 Prefeitos, mais 
de 1.500 vice-Pfefeitos, .muitos dos quais elei
tos em coligação com outras agremiações, 
e cerca de I 6.000 Vereadores. Além disso, 
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temos, em nossos quadros, 2 Governadores, 
4 Vtce-Govemadores, 13 Senadores, 111 De~ 
putados Federais e 192 Deputados Estaduais. 
Somos inquestionavelmente, o s_egundo 
maior Partido político do País. 

O nosso Partido, que nasceu de um gesto 
histórico, em 1984, já pôde disputar, quatro 
anos após, em 1988, as eJelções municipais 
praticamente em todos as Unidades da Fede
ração e em quase todos os Municípios do País. 
I:: importante lembrar, neste momento, que 
em muitos lugares e em várias cidades onde 
o PFL não triunfou não deixou de ter um de
sempenho significativo. 

Por isso, quero, neste momento - até por 
dever de justiça -, levar minha mensagem 
de apoio _e solidariedade àqueles que, tendo 
disputado sob a nossa legenda, não obtiveram 
a vitória. Eles, de alguma forma, colaboram 
a ftm de que a nossa bandeira tremulasse nos 
mais diferentes pontos do rincão nacional, 
contribuindo, assim, para que as nossas idéias 
se difundissem e o Partido se afirmasse._ 

Senhores Convencionais, cumpri o meu de
~. nos limites de_ minhas forças e da minha 
capa:cidade de servir ao Pa[s, ao Partido e à 
Nação. Minha missão está, pois, concluída. 
É chegado, porém, o momento de darmos 
conseqüência e efetivídade ao saudável e tra
dicional princípio da rotativídade dos cargos. 

Minha decisão de deixar a Presidência do 
Partido não deve ser vista senão como um 
gesto de buscar, ao lado dos companheiros, 
os melhores caminhos para a nossa agr.emia
ção. Afasto-me apenas de um posto eventual 
de comando, em beneficio do próprio fortale
cimento da causa partidária, no momento em 
que são amplas, alvissareiras- posso dizê-lo 
- e também promissoras, as suas perspec
tivas políticas. Não abdico das minhas convic
ções liberais, patrimônlo _de minha vo~ação 
política, tampouco da militância partidária. 

Sinto-me, também, na obrigação de !em,. 
brar a todos os companheiros as graves res
ponsabilidades do Partido e dos políticos, ante 
as restrições e dificuldades que permeiam o 
momento político, social e e~:onômico do País. 

O Brasil vive hoje uma crise sem prece
dentes em nossa história, justamente no ano 
em que comemoramos os cem anos de nossa 
vida republicana e de nossa experiência presi
dencialista. A ausência de um projeto político 
e administrativo, a incúria e a incapacidade 
governamentais e a prática da corrupção estão 
denuindo _o_que resta de_ credibilidade nas ins
tituições públicas. Tudo isto nos leva a não 
ficarmos indiferentes a este quadro. Exige-se 
dos homens públicos um vigoroso esforço pa~ 
ra restaurar a dignidade e o dinamismo da 
vida pública. Cumpre qtie tenhamos senso de 
grandeza, em que o interesse pessoal se_apa
gue e prevaleça o sentimento da coletividade. 

Essa crise - forçoso é- reconheCer- atra~ 
vessa todos os setores da vida nacional. Con• 
tudo, mais urna vez, insisto que sua solução 
é política, tanto mais quanto estamos em wn 
ano eleitoral quando, naturalmente, se am~ 
pliam os debates. ~. portanto, a hora em que 
nos cabe desempenhar um papel extrema
mente importante na busca de caminhos que 

nos levem à solução desses problemas. 
Prosseguiremos com a alma cada vez mais 

liberal, servindo à causa das mudanças e das 
transformações, da justiça sodal e da moder
nidade. 

Não é justo continuemos a ser dois Brasis: 
o Brasil desenvolvido _e o Brasil miserável; o 
Brasil das grandes indústrias e o Brasil do 
desemprego; o Brasil dos que trabalham e 
o Brasil dos aproveitadores; o Brasil dos ho
mens dignos e o Brasil dos corruptos; o Brasil 
dos cumpridores da lei e o Brasil da impuni
dade; o Brasil dos _que participam e o Brasil 
dos que estão à margem da sociedade. 

O PR., portanto, neste momento, deve, de 
forma clara, altiva e vigorosa, afumar seu com
promisso com o seu programa - compro
misso com a democracia, com o desenvol
vimento, que são as paixões do povo brasileiro; 
que são as grandes aspirações nactonais. 

Deve, igualmente, exercitar, sem vacilações; 
o jogo democrático no âmbito do próprio Par
tido, especialmente quando se ante.cipa o im
portante e histórico desafio de participar de 
uma sucessão presidencial, fundada em elei
ções diretas, após três décadas de exclusão 
popular na definição dos rumos do País. 

Sempre advoguei que a escolha dos ·candi
datos doS partidos deveria ser feita mediante 
o sistema de eleições prévias, princípio, aJiás, 
inscrito de forma pioneira nos estatutos de 
nossa agremiação. O PFL foi aliás o primeiro 
e ainda hoje é o único partido político - é 
importante ressaltar - a ter incrito em seus 
estatutos o instituto das prévias. Isso equivale 
a dizer que é ele um partido que começa por 
curriprir-Os seus estatutos e praticar, mais do 
que uma democracia representativa, uma de
l'nocrada participativa que, para ser Doa, há 
de começar em casa. 

Por isso, quero louvar o empenho de -quan
tos lutarZI!fl para que as prévias se realizassem, 
bem como-cumprimentar a todos aqueles que 
concorreram para sua aprovação. Felicito, por 
ver essa proposta acolhida pela unanimidade 
dos convencionais, desde o Presidente de 
Honra da nossa agremiação, indicado que foi 
pela Comissão Executiva à consideração do 
Partido para exame de seu nome como-candi
dato à Presidência, até os Convencionais, que 
se deslocaram dos niais diferentes quadrantes 
do País a fim de participarem desta festa cívica 
.de transcendente importância para o Brasil 
e suas instituições. 

Senhores Convencionais, o cenário em que 
se inscrevem as- eleições presidenciais deste 
ano é sombrio apenas para os que não acredi
tam na vocação democrática do povo brasi
leiro, em seu discernimento e na sua capaci
dade de traçar o próprio destino. Opatrimônio 
político do PFL for coilst:ruído em meio a ad~ 
versidades de toda ordem, de toda natureza. 
A despeito delas, no entanto, jamais deixamos 
de exercitar a discussão, pondo em prática 
o pluralismo, que caracteriza a tradição dos 
princípios liberais eril que nos inspiramos. 

Ao contrário do~ que se quedam perplexos, 
e alguns até pessimistas com relação ao de
sempenho do nosso Partido,acredito que essa 
eleição vai ser a oportunidade em que mais 

uma vez a sociedade brasileira, constituindo
se hoje no segundo maior colégio eleitoral 
de todo o mundo ocidental, demonstrará que 
quer e sabe votar. E _que, na proporção em 
que a sociedade está madura para a prática 
da cid3dania e para o exercício do voto,_ ela 
não vacilará em optar pela melhor proposta. 
Por isso_ o sentimento do pessimismo não de
ve flôrescer em nossos quadros. 

Creio que a força das nossas idéias e o 
nosso passado - o passado dos princípios 
liberais - estão suficientemente arraigados 
no sentimento do cidadão brasileiro e portanto 
na consciência nacional e que, por isso mes
mo, não temos porque recear o resultado elei
toral. 

O Brasil tem alma liberal. E vai ser com 
proposta liberal, calcada em um liberalismo 
qüe concilie igualdade com liberdade, que te
nha a liberdade como fundamento, a igual
dade e a participação como meio, que iremos 
participar das eleições. E venCê-las. 

Vencê-las, a começar pela prática da demo
cracia interna, que as prévias irão consagrar. 
Na verdade, as prévias irão permitir que possa
mos iniciar mais cedo a campanha eleitoral 
e que a sociedade brasileira comece a conviver 
com as nossas preocupações, com as nossas 
idéias e com os noSso objetivos. As prévias, 
ao contrário do que muitos possam imaginar, 
vão antecipar, por parte da nossa agremiação, 
a campanha eleitoral, e mobilizar a sociedade 
brasileira em tomo das nossas idéias. Elas fa
rão com que o Pais se inflame em torno dos 
nossos objetivos. 

Senhores Convencionais, temos _um longo 
e difícil caminho a percorrer. A ninguém é 
lícito desertar dos compromissos partidários, 
imperiosos na medida em- que o proceSso de 
restauração democrática, a ser consumado 
com a posse do novo Presidente eleito, depen
de do nosso empenho e da participação sobe
rana do povo. 

Desde já pois, renovo o compromisso de 
redobrar esforços e de mobilizar energias que 
permitam fortalecer o PFL e ampliar a indis
pensável unidade partidária, sem o que cami· 
nharemos para inevitáveis frustrações. O Senti
mento do Partido é indispensáVel para que 
sejamos urna ahemãncia de poder. A unidade 
é o ponto cardeal, a pedra de toque, o ponto 
de equilibrio de todo e qualquer partido demo
crático. É certo que unidade não pode ser 
imposta Ela há de resultar de_ uma reflexão 
crítica, feita a partir da discussão interna. Uni
dade não significa renúncia nem tampouco 
abdicar de princípios. Implica, sim, diversidade 
e respeito às divergências. Essa untdade va
mos construí-la pela prática da democracia 
tntema. 

Exorto_ os_ companheiros da direção parti
dária e conclamo os representantes do Partido 
em todos os níveis, apelo para os militantes, 
filiados simpatizantes e colaboradores, muitos 
dos quais anônimos,-- a todos convido a 
que juntos, democraticamente, possamos en
frentar os desafios do presente, para que os 
ideais, hoje simples anseios e aspirações, se 
transformem na pujante e promissora rea:Ji
dade do futuro com que todos sonhamos. 
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O dever nos impõe a obrigação de lutar 
pela restauração da dignidade da vida pública, 
de defender a transparência dos atos políticos 
e administrativos, onde quer que tenhamos 
a responsabilidade de governo e de nos Identi
ficarmos no convíVio permanente com as nos~ 
sas bases. Temos de combater o conformts~ 
mo e dar sentido prático à ação política que 
pregamos, ao mesmo tempO que precisamos 
conter os abusos do Estado, que corre o risco 
de se confrontar com a própria sociedade 
brasJeira, sem responder às suas demandas 
elementares. 

O novo Presidente da Repúbll(~a. que espero 
saia dos nossos quadros, tem, portanto, não 
apenas a responsabilidade de condu ir a transi
ção, mas também de redefinir o papel do Esta
do na sociedade e na economia. Essa é uma 
tarefa que decorre do nosso programa. I:: ne
cessário, é imperioso, colocar o Estado a servi
ço do homem, e os instrumentos de ação 
coletiva a serviço da coletividade. 

Senhores Covellcionais, gostaria de mais 
uma vez gizar que é. indispensável dar vida 
e alma a uma Constituição que, pretendendo 
reformas e mudanças, pode pelo contrário 
condenar o País ao purQat6rio do imobilismo 
ou ao inferno da desesperança. 

Cumpre que ·nós, brasileiros de todos os 
quadrantes, restabeleçamos a crença na vitali
dade das instituições representativas e restau
remos, ao mesmo tempo, a convicção de que 
não há regime demo~rátlco_que possa supor
tar por mais tempo o crónico adiamento de 
soluções que dependem apenas da capaci
dade de cada c:ídadão e de cada governante. 

Desde 1930- não é minha intenção fazer 
um retrospecto histórico .....;,_ que a crise brasi
leira é a crise do adiamento de solUções. Ao 
longo desse processo o País conheceu seis 
cartas constitucionais, apresta-se para conhe
cer a sétima moe.d_a e elegeu apenas quatro 
presidentes pelo voto direto e secreta. A solu
ção dos seus problemas tem sido permanen
temente postergada. Urge agora evitarmos 
que isso se repita. urge, pois, que iniciemos, 
com a nova constituição, uma nova prática. 
Este, caros corivendonais, é o sentíinento 
com que nos devemos preparar para enfrentar 
o desafio de oferecer ao País, mais do que 
uma candidatura, uma proposta política que 
seja a fiel expresSão dos sentimento!:; que nos 
levaram à criação do Partido da Frente L_iberal 
- movimento politico que representou antes 
de mais nada um alerta contra o personalismo, 
que não mais tem sentido na democracia pela 
qual lutamos e em nome da qual aqui nos 
reunimos. 

Senhores, gostaria de fazer um agradeci
mento muito especial a todos aqueles que 
me ajudaram no cumprirriento da minha tare
fa, de minha,funções no PFL. Logo após o 
desempenho eleitoral de 1986 fui procurado 
por inúmeros companheiros que me exorta
ram a retornar ao convíVio partidário. Voltei 
ao Partido do qual me afastara apenas por 
cumprimento de uma imposição legal, embo
ra a ele continuasse sempre intensamente li
gado. 

Deixei, repito, os deveres e o exercido da 
dignidade ministerial para atender a uma con
voc:ação partidária. Aquele era um momento 
de._dificuldade - faço questão de frisar -
em que a perplexidade I!Qntagiava o Partido. 
Ao mesmo tempo observava também que o 
pessimismo parecia apossar-se de todo o es
tabelecimento partidário. Recordo-me de uma 
frase atribuída a Kennedy, citada por Galbraith, 
.segundo a qual, de fato, a vitória tem muitos 
pais, ao passo que a derrota é _órfão. Era pre
ciso então fazer cessar a perplexidade~ Voltei 

_para o Partido. Recebi-o das mãos honradas 
do seu Presidente em exercício, Deputado 
Maurício Campas. Entendi ser de meu dever 
dar seqüência a um trabalho que, juntamente 
com Aurefiano Chaves, tivera início nos tem
pos nebulosos de 1984. Contei com a colabo
ração de todos. É de rigor e justiça que eu 
faça aqui uma referência muito especial ao 
primeiro Presidente efetivo da nossa agremia
ção, o nobr~ S~n9-dor .Jorge Konder Bomhau
sen. Dele tive integral aPOio, quando predsef 
me afastar para assumir o Ministério da Edu
cação . .é: importante lembrar que, naquela 
ocasião, não pretendia me ausentar da direção 
do Partido. lnvoc:o a esse respeito o testemu
nho do ex~Ministro Aur~liano Chaves, compa
nheiro de muitas memoráveis jornadas. Recu
sei o conVite_ do então Presidente Tancredo 
Reves para ocUpar Umà pasta. ministerial, co
mo antes recusara, posso agora revelar, o con~ 
vite que me fiZera ele para que aceitasse uma 
indicação e viesse a presidir o Senado da Re
pública. Disse ao então Presidente Tanctedo 
Neves que tinha um compromisso com o Par
tido e que dele não me podia afastar enquanto 
vesse suficientemente consolidado. Redargüiu 
St,IttEx.cel_ência, dizendo que a Presidência do 

_Senado eu poderia aceitar, porque o Deputado 
Ulysses Guim~rães aceitara concorrer à Presi-
dência da Câmara dos Deputado_s. E, na sua 
visão, de certa forma correta, acrescentava: 
"Estamos compondo a aliança democrática, 
o PMDB com a Presidência da Câmara dos 
Deputados, o PFL co a Presidência do Senado 
Federal. Se Ulysses Guimarães é_o Presidente 
do principal partido político do Pals e pode 
exercitar as duas funçõ_es, por que não aceita 
o apelo que lhe fazemos neste_ instante para 
presidir o Senado?" Acrescentei: "A hipótese 
é muito honrosa, mas M uma diferença entre 
o meu caso e o do Presidente Ulysses Guima
rães. O Presidente Ulysses Gulrnarães vai pre
sidir a Câmara dos Deputados, já tendo um 
Partido consolidado ao longo de um amplo 
processo de resistência democrática. O PPL 
é como a democracia brasileira. que surgia 
"'-= lembrando uma frase de Mangabefra -
ainda urna árvore tenra. Receio, se assumir 
()Utra função,_ com as limitações de que sou 
pOssuidor, não poder cumpri-las bem e que 
certamente não teria condições de êxito no 
desincumbimento -se assim posso dizer -
das minhas funções na Presidência do PFL". 

Obriguei-me a encontrar uma saída em 
cómpanhia de outros companheiros para 
compor a solução para a Presidência do Sena
do. Encontramos. E somente após é que -
vencido por outras razões que não pude supe-

rar - aquies<:i, juntamente com Aureliano 
Chaves, em ocupar um posto min:ísterial, Aí, 
sim, não terido mais argumentos a _oferecer 
é que me afastei da Presidência do Partido, 
passando-a - e acentuo mais uma vez -
ao Sena.dor Jorge Bomhausen. Sou-lhe, por
tanto, grato. 

Não podia deixar de fazer esta referência 
neste instante, corno também não posso dei
xar de estender os cumprimentos ao seu su
cessor e hoje Prefeito"- uma das vitórias do 
nosso Partido em uma das capitais estraté
gicas do Nordeste- o ex-Senador Guilherme 
Palmeira, que aqui está conosco, ao lado de 
outros Prefeitos, como Joaquim Francisco, do 
Recife, Frederico Campos, de Mato Grosso, 
Barac Bento, de Boa VISta, e Sebastião Mota, 
da mais nova e provisória capital brasileira, 
Miracemado Norte,sede do Estado do Tocan
tins. Quero também estender meus agradeci· 
mentes a tod_os os que integram a atual Co
missão Executiva, o Diret(:lrio, os órgãos_ de 
deliberação partidária, o Conselho Consultivo, 
o Conselho de Étic_a, o Coilselho Fiscal. Agra
deço igualmente aos movimentos de órgãos 
de apoio partidário, à Ação Liberal Feminina, 
presidida pela Dr" Arabela Chiarelli, esJX>sa do 
Senador Carlos Chiarem; ao Movimento Jo- _ 
vem, ao Movimento Trabalhista. 

Agradeço da mesma forma _a um órgão de 
apoio ao nosso Partido, o hoje denominado 
Instituto Tancredo Neves de Estudos e Pesqui
sas Políticas, presidido pelo Deputado Lúcio 
Alcântara, que passou a ser membro né!tO, 
se_ assim posso dizer, não previsto na lei, de 
nossa Comissão Executiva. O Instituto Tan
credo Neves ajudou-nos a tecer o ideário libe
ral e apoiou os diferentes movimentos do nos
so Partido, nas reuniões, ccmcentrações, atra
vés de publicações, palestras e foros de deba
tes. Sou grato ainda aos nossos Líderes na 
Câmara dos Deputados, no Senado Federal, 
nas Assembléias Legislativas, ao DeputadoJo
sé Lourenço, ao Senador Carlos Chiarem, que 
exercitOu com -brilhantismo durante longo e 
fecundo período, a condição de üder do nos
so Partido no Senado Federal; e ao Senador 
Marcondes G~delha, que o sucedeu nesses 
últimos meses, Agradeço aos Presidentes dos 
Diretórios os Regionais, às suas Comissões 
Exêcutivas, aos Presidentes dos Diretórios Mu
nicipais, enfim, a todos. 

Agradeço aos nosso candidatos, muitos dos 
quais sem muitas possibilidadeS eleitoraJs, 
quantas e _quantas vezes, convidados, compa
receram para responder convictamente a um 
desafio, acreditando no Partido. Sabiélm que 
as condições de vitória eram difíceis, mas, 
mesmo assim, não vacilaram e alguns - é 
irriportante lembrar- tendo saído s_em_condi
ções de vitória, ganharam. Oto um exemplo: 
certo fim de tarde, desembarquei em um pe
-queno avião na cidade de Maringá. Lá enc:on
trei o candidato Ricardo B.arros, çom 0,5% 
de preferência nas pesquisas. Ee_ acreditou 
no desafio liberal. Quero diler que eu, assim 
como os_companheiros do Paraná, tendo à 
frente o Deputado Alceni Guerra, acreditamos 
n<;\- sua candidatura. Ele, no ardor de seus 28 
anos, come:çou a campanha. Fizemos dois 
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comícios e sua candidatura cresceu,_ não pelos · 
comicios dos quais participei. mas pela fê que 
todos tínhamos na jornada. O ·rato -é que o 
jovem Ricafdo Barros. que conheci menino, 
posto que fui colega de se_u pai na Câmara 
dos Deputados, o ex-Deputado Sílvio Barros, 
se_ converteu em uma das mais alvissareiras 
vitórias do nosSo Partido, no Paraná, nci impor
tante cidade de Maringá. 

Por Isso, quero agradecer, neste momento, 
a todos aqueles que foram candidatos, aos 
que venceram e aos que não obtiveram a vitó
ria, porque todos eles, de alguma forma; ofere
ceram o tributo da sua cooperação. 

Senhoras e Senhores; era meu dever trazer
lhes essas palavras, palavras de quem daqui 
a alguns minutos concluirá a tarefa de Presi
dente Nacional de Partido. Tarefa difícil, árdua, 
mas fascinante - faço questão de confessar 
-porque aprendi desde cedo que as maiores 
vitórias são justamente as mais difíceis. Prefiro 
os desafios às comodidades. Se assim não 
fosse não teria ao longo da minha vida corrido 
tantos riscos_ 

No momento pois em que me apresto para 
entregar a Presidência do Partido, desvane
cido, sensibiliuido, quero agradecer a todos, 
e dizer que deixo a Presidência, mas náO ine 
afasto da luta que precisamos empreender pa
ra o fortalecimento e engrandecimento do 
PFL 

Estou plenamente convicto de: que estare
mos na mesma fronteira, com o mesmo entu
siasmo e a mesma disposição. 

Era essas as palavras que desejava trans
mitir a todos os companheiros do Partido da 
Frente Liberal. 

Deixando a Presidência do Partido, quero 
lembrar, porém, a necessidade de termos 
sempre presente esta ponderação que hauri 
no sentimento e na sabedoria dos santos: nas 
coisas importantes pode haver diversidade; 
nas coisas cruciais Cl.,!mpre haver unidade; e 
em todas as coisas impõe-se a generosidade. 

Era o que tinha a dizer. 
Brasilia, 24 de maio de 89 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lou-
rivaJ Baptista. :,_ 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o relatório da Comis· 
são Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento, instituída pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 1983, intitulado "Nosso 
Futuro Comum", obteve -iffiensa repercussão 
além dos impactos e conseqüênCias que pro
vocou, contribuindo para a redefinição, redi
mensionamento e reformulação dos tradicio
nais conceitos e políticas de "segurança" ou 
"defesa", até agora Predominantes em cada 
um dos 159 países que integram a Organi
zação das Nações Unidas (ONU). 

A ressonância das análises, conclusões e 
recomendações daquele importante docu
mento, divulgado em abril de 1987, foi particu
larmente profunda nas universidades, centros 
culturais e organismos governamentais vincu-

. . .. 

lados aos problemas de -defesa dos ecossis
temas e da preservação dos recursos naturais. 

LOgo de fnfdo, aquela Comissão delineou 
uma sucinta visão panorâmica dos desafios 
a serem enfrentados destacando os seguintes 
aspectos-: ... "Em meados do século XX, vimos 
nosso planeta do espaço pela primeira vez. 

Talvez os historiadores venham a considerar 
que esse fato teve maior impacto sobre o pen
samento do que a revolução c_opemicana do 
Século XVI, que abalou a autq-imagem do ho
mem ao revelar que a Terra não era o centro 
do universo. Wsta do espaço, a Terra é uma 

_haJa frágil e pequena, dominada nãO pela ação 
e pela obra do homem. riu1s po! um conjunto 
ordenado de nuvens, oceanos, vegetação e 
solos. 

O ·rato de a humanidade ser incapaz de agir 
conforme-eSsa ordenação natural está alteran
do profundamente os sistemas planetários. 

Muitas dessas_ alterações acarretam amea
ças à vida.- Esta realfdade, nOVa, da qual não 
há como fugir, tem de ser reconhecida e en
frentada. Felizmente, essa realidade nova coin· 
cide com fatos mais positivos e também novos 
neste século. É possível fazer informações e 
bens circularem por todo o planeta com uma 
raj:lidez sem precedentes; é possível produzir 
mais alimentos e mais bens, investindo menos 
recursos:· a tecnologia e a ciência de que dis
pomos nos permitem examinar mais a fundo 

-e corripreender melhor os sistemas naturais. 
_Do espaço podemos ver e estudar a Terra 
como um organismo cuja saúde depende da 
saúde de todas as suas partes. Temos o poder 
de rec<:ma1iar__as_atividades humanas com -as 
leis naturais, e de nos enriquecermos-com 
isso_ Mas a esperança da Comissão em rela
ção- ao futuro está condicionada a uma ação 
política decisiva que deve ser empreendida 
já, para que se·comece a administrãr os recur
sos do meio ambiente no intuito de assegurar 
o progressO humano continuado e a sobrevi
vência da humanidade. Não prevemos o futu
ro: apenas transmitimos a informação- uma 
informação urgente, baseada nas evidências 
cientifiCas rilais recente e mais abalizadas -
de que é chegado o momento de tomar as 

- .decisões necessárias, a ffm de garantir os re
curso·s para o sustento desta geração e das 
próximas.:." 

Antes mesmo de serem divulgadas as ad· 
vertencias e propostas da Comissão Mundial 
sobre Jvfeio Ambiente e Desenvolvimento sur
giram iniciativas pioneiras, visando a cons
dentizar governos, universidades, partidos po

- líticos, empresas e mobilizar a opinião pública, 
em geral, para uma urgente tomada de provi
dências contra os desperdfcios, a devastação 
e a exaustão dos recursos naturais e uma pro
teçao rnaiS adeqUada do meio ambiente. 

A partir da "explosão" do Movimento Verde, 
em toda a Europa, desde 1 9a6, com o apilreci
mento de ·partidos êspecificamente voltados 
para elaboração a curto prazo de uma política, 
a nfvel planetário, de defesa ecológica e pre
servação dos recursos naturais, surgiram nos 
países mais ricoS e desenvolvidos (Estados 
Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, França, 
Itália e Japão, - os "'sete grandes'\ movi-

mentes. organizações e iniciativas de toda or
dem, principalmente nas universidades, na im
prensa, estações rádio-emissoras e de TVs, 
com finalidade de implantar aquela política. 

Efl:lbora ricos esses paí~es entraram em es
tado de pânico, diante das perspectivas de 
exaustão e desaparecimento, a médio prazo, 
dos aludidos recursos e das matérias-primas, 
em geral. 

As únicas alternativas par a sobrevivência 
-.:las veleidades impetialistas e he-gerilõnic_as 
das nações atualmente mais desenvolvidas, 
visando à manutenção dos níveis de prestígio, 
das riquezas e _das precárias condições de se~ 
gurança, consis~em no reagrupamento dos 
países em grandes conglomerados-:- ou seja: 

_J -Comunidade Econômica Européia (Mer
cado- C:Omlim EUrOpéu}; 2 .:.._ a integfação 
dos Estados UnidoS com o Canadá e o MéXIco; 
.3 - o_ Japão, a China e os_ dema-is países 
asiátic_os; 4 -a União Soviética, com países 
do leste europeu. -

Presume-se que a Austrália e a Nova Zelân
dia se integrariam no Grupo liderado pelos 
Estados Unidos. · 

Neste contexto permaneceria à margem do 
desenvolvimento, a totalidade dos países afro
asiáticos e a América Latina, admitindo-se, to
davia, a possibilídade da América go Sul se 
organizar à semelhança do Mercado Comum 
Europeu, como um conglomerado indepen
dente, constituído pelo Brasil, Argentina, Uru
guai, Chile, Paraguai, Bolívia, Perú, Equador, 
Venezuela, a Guiana e o Suriname, todo o 
continente sul-americano, com a possível ex
clusão de um enclave da _Franç_a, isto ·é, a 
Guiana Francesa. 

Ocorre, no entanto, que a hipótese da inte
graçãQsul-americana, possivelmente mais fá
cil do que a da América Latina como_ um todo, 
dependeria da existênCia, nesses pafses, de 
auntênticas elites dirigintes e responsáveis, de 
uma classe política séria e bem preparada, 
à altura dos desafios a serem enfrentados, e 
de um empresariado dinâmico, sensível âs inM 
-justiças sociais. 

Infelizmente, ninguém ighora qUe, sCmi-ente 
a longo prazo, poderiam emergir tais pré-con
dições, prevalecendo, todavia, nesta [ase tur
bulenta da história latino-americana, uma 

_ mentalk:lade vampiresca e parasitária, ~iden-
ciada pelos fenôrn_enos da g_eneralizadC! _cor
rupção das camadas detentoras do poder nos 
-segmentos políticos e empresariais, 

Além dessa alternativa prioritária de reagru· 
pamento dós -pãíses em grandeS blocos contíw 
nentais, poder-se-ia acrescentar uma outra se
gunda pré-condição básica consubstanciada 
no advento e implementação, em cada um 
desses aludidos conglomerados, do conceito 
de "Segurança Ecológica", em substituição 
aos conceitos tradicíbnais gracfualmente su
perados e-anacrónicos de uma "Seguranç:a" 
baseada em sistemas obsoletos de "defesa 
nacional", visceralmente agressivos, apoiados 
em orçamentos militares __ superdimensionaM 
dos e sofisticados armamentos. 

As investfQações e análises qüe_-levarám a 
Assembléia Geral da Organização das Nações 
Unidas a criar, em 1983, a Comissão Mundial 
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
comprovaram que novas e mais perigosas 
ameaças à segurança, à paz; e ao bem-estar 
das populações, em todos os países, vêm 
se acumulando, recentemente, sob a forma 
de insólitos desequilíbrios ambientais e climá
ticos. Essa Comissão enumerou entre os peri
gos mais graves, a deterioração dos sistemas 
biológicos, as modificaçõ_es na atmosfera, nos 
solos, nas águas, na flora, na fauna que, redu
zindo a produção de alimentos provocam a 
ins_egurança alimentar global, os problemas 
do armazenamento e disposição final dos resí-
duos tóxicos. -

Entre os citados desequilíbrios climáticos, 
destaca-s_e o ~·_efeito estufa", acelerado pela 
concentração dos excessos de Cei _na atmos
fera e pela destruiçã,o da camada de ozônio, 
com suas possíveis conseqUências catastró
ficas; a devastação Qas florestas tropicais, so~ 
bretudo na Amazôni.,_; o!:J _d.esertifica~o~ a c_res
cente poluição ambiental e todo um longo 
elenco de pertubações que ~stão preocupan
do os cientistas em todo o munct.o, e que estão 
tomando obsoletos e inúteis os velhos siste
mas militarizados de "defesa nacional", princi
palmente, na trágica hipótese de uma confron
tação nuclear, com a explosão de bombas 
atômicas clijo único efeito apocalíptico seria 
a autodestruição da própria humanidade. 

Obsetvando que os gastos militares totali
zam mats de US$ 1 trilhão por ano e conti
nuam cresc:endo com a paranóia da _corrida 
armamentista, consumindo proporções subs
tanciais do produto nacionaJ bruto (PlB) da
queles países, o famoso relatório da Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvi
mento, intitulado "Nosso Futuro Comum" açl. 
vertiu, em 1987, às 159 nações e governos 
membros da Organização da Nações Unidas 
(ONU) contra os efeitos dessa loucura, gera
dora da deterioraç_ão_irreversível, e das agres
sões ambientais inc;:onti:oláveis num _mundo 
cada vez mais poluído e irremediavelmente 
mais pobre, com recursos cada vez menores, 
que se dissipam e exaurem num ritmo aluci
nante em face da "explosão" demográfica. 

Os oito países do Pacto amazónico- Brasil, 
Bolívia. Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 
Guiana e Suriname - reuniram-se ~m Ma
naus, no dia 6 de maio passado, tendo os 
respectivos presidentes, signatários e mem
bros do Tratado de Cooperação Amazônica, 
aprovado o texto d_a Dedaração da Amazônia 
com a finalidade de fortalecer a integridade 
e a solidariedade da América Latina, e conju~ 
gar_ esforços num empreendimento conjunto, 
vigoroso e pioneiro, voltado para assegUrar_ 
um futuro de paz, de cooperação e prospe
ridade para as nações da região amazônica. 

Ao ensejo da abertura daquela reunião, o 
Presidente José. Sarney aSseverou que as vá
das tentativas de intemadohalizãçãó remon
tam aos séculos passados, mas prosseguiram 
com maior ou menor intensidade até b pre
sente, e advertiu ... "Se os governos amazó
nicos não tiverem a determinação de mantê-la 
conservada e soberana ~·· a Amazônia será 
destrui da como o forarn_tod~ as terras ocupa
das pela ação dos impérios". 

Depois da última guerra mundial surgiram 
movimentos visando transferir e localizar na 
Amazônia excedentes populacionais afro-astá-
ticos. _ 

A Unesco patrocinou, posteriormente, a 
criação de um "Instituto Internacional da Hiléia 
Artlazônica", iniciativa repelida pelo COngres
so Nacional e pela opinião pública, da mesma 
forffia como foram· repudiadas as propostas 
do futurólogo Herman Khan através do f:lud
son lnstitute, no sentido da construção de uma 
barragem no rio Amazonas da qual resultaria 
a criação do gigantesco "Lago Amazónico" 
--LihlVerclad_eiro mar interior capaz de gerar 
um volume astronômico de kilowats. 

EVidentemente, devem o Brasil e os países 
integrantes da Região Amazônica examinar e 
acompanhar com o máximo interesse; tudo 
o que se refere à Segurança Ecológica na 
multiplicidade de seu$ aspectos, e, sobretudo, 
as políticas de concretização e implementação 
objetiva dos planos de proteção ambiental e 
preservação dos recursos n&tl.!rªis. 

Esta será, ao que tudo indica, uma preocu
pação absotvente dos governos e d~s popula
ções_ desses paises, porquanto a Afílazônia se 
transformou, recentemente, depois que os sa
télites artificiais começaram a mapear e a reve
lar as inç:omensuráveis potencialidades dos re
cursos naturais do sub-solo, das terras, das 
florestas e das águas. de toda .a r.egião, em 
uma crescente obcessão mundial, aguçando 
i'l cobiça intemacion~. 
S~o estas, entre outras, as razões pelas quais 

requeiro a incorporação, ao texto deste pro
nunciamento da recém-firmada Declaração 
d_a ~azônia, subscrita pelos Presidentes dos 
Oito países do Pacto Amazônico, no dia 6 _de 
mato de 1989 -José Samey, (Brasil); Valen
tim Alecia Balciiviero, (Chanceler, representan
do a Bolívia); Rodrigo Borja, (Equador); Virgilio 
_aarco, (Colômbia); Alan Garcia, (Peru); Andrés 
Péres, (Venezuela); R(lmsewak Shankar (Suri
name); e besmond Hoyte (Guiaria), assim co
mo o discurso pronunciado pelo Presidente 
José Samey, na reunião dos _ _Presidentes em 
Manaus, no dia 5 de maio de 1989, 

Encerro estas considerações na certeza de 
que urge conscientizar e mobilizar tqdos os 
segmentos da nadonalidade em tomo dos 
problemas da segurança ecológica, da Preser
vação dos recursos naturais e da defesa do 
colossal património que é, sem sombra de 
dúvida, a Amazônia brasileira. (Muito bem! Pal-
mas.) · 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SE
NADOR LOORNAL BAP77STA 

DEClARAÇÃO DA AMAZÔNIA 

Esta é a íntegra do documento aprovado 
_ontem pelos presidentes dos oito países da 
região amazónica: 

Os presid~n1es dos países membros do Tra
tado de Co_operação Amazónica, reunidos em 
Manaus no dia 6 de maio d_e 1989 com o 
propósito de realizar uma reflexão conjunta 
sobre seus interesses comuns na região ama
zônk:a e, em particular, -sobre o fUturo da. coo: 
peração para o desenvolXimento e a proteção 

do património de _seus respectivos terntonos 
amazônicos, adotamos o seguinte: 

Dedaração da Amazónia 
1. No espírito de amizade e de entendi

mento que anima o nosso diálogo fraterno 
afinnamos a disposição de dar todo impulso 
político ao esforço de concefltraçao que nos· 
sos governos vêm empreedendo no marco 
do Tratado de COoperação Amã:zônica, assi· 
na_d_o em 3 de julho de 1978, ~ tambêrri marcO 
de suas rel_'ªções bilaterais, COI'l} vis~s a pro
mover a cooperação entre paises em todas 
as áreas de ioteresse comum para o des.envol· 
vimento sustentável da- região amazônica. 
NE:Sse sentidq, comprometemo~nos a dar im
pulso ao cumprimento das decisões contidaS 
rl.i Declaração de São Fi-ãllciSco de Quito, 
adOtada por-nossoS rriinistros "de RelaÇões Ex-
terioreS em 7 de março de: 1989. ___ _ 

2.. ConScientes da fmportância de prote
ger o património cultural, econõmico e ecoló
giCo de rloSsas regiõeS amazónicas e dq_ne
cessidade de mobilizai' esse potencial em Pro
veito do desenvolvimento econ6mico e social 
de nossos povos, reiteramos que o patrimônio 
amazónico deve ser conseJVado por meio da 
ultilização racional dos recUrsos da região para 
que as geraçô_es atuais e futuras p-ossam usu
fruir os benefic:ios des_se_legado da natureza. 

_ 3. ExpreSsamos ci iJ:osso apOio à-s recém
criadas Comissões Especiais do Meio Ãm

- biente e de Assuntos Indígenas, destinadas a 
fomentar o desenvolvimento conservar os re
cúfsos naturais, o rrieiO- ambierite -e ·as- respec
tivas populações amazónicas, e reiteramos o 
pleno respeito ao direito que assiste às popula
s:6es ind!-9"eiías dos t~rritôri?S aniazónicóS e 
de que sejam a dotadas to.das as medidas con
ducenteS à manutenção e preservação da inte
-gridade dos grupos humanos, suas cultUras 
e do seu "habitat" ~çgJógiço, no Eixerdc:loc_do 
direito inerente à soberania de cada Estado. 
ReiteramoS; lgualmehte; nossO-apoio "a·ações 
qiie conduzam ao fortalecirriefl.tO-dei -estrUtUra 
instituciOitéil dO Trãtad6 de COoperaçáo Arria
zônica, de acordo_ com o preconizado na_ De-

--dara"çao de São_Franciscó de QUito. -
4. Reafirmamos Q direito soberano de ca

da pais de administrar livremente seus recw~
sos naturais, tendo presente a necesSidade de 
promover o deSenvolvimento económico e $0-
cial de seu povo e a adequada conservação 
do meio ambiente. No exercício da r!;!sponsa
bilidade soberana de definir a_s meihofeSTor
mas de aproveitar e conservar essas riquezas, 
e eni- COmplementação aos nossos esforços 
nadoriais e à cooperação entre nossos países, 
manifestamos nossa disposição de acolher a 
cooperação de países de outras regiões_do 
mundo e de organizações internacionais que 
possam contribuir para a implementação dos 
projeteS e programas naCionais e regionais 
que decidamos a dotar livremente e sem Impo
slÇõe$ extêrrias, de acordo com as prioridades 
de nosSoS QoVemoS. 
· 5~ ReconhecemOs que a defesa de nosso 

meio ãinbiente requer o estudo de medidas, 
bilaterais e regionais, para prevenir acidentes 
qu_e-Caiíserh contaminação e lidar com suas 
conseqüências. --
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6. Assinalamos que a proteção e conser
vação do meio ambiente na região, um dos 
objetivos essenciais do Tratado de Coopera
ção Amazónica, a que cada um de nossos 
países _está firmemente dedicado, não podem 
s~r alcançados sem a melhoria das angus
tiantes condições sociais e econômicas que 
afligem nossos povos e que- são agravadas 
por uma conjuntura internacional cada vez 
mais adversa. 

7. Denunciamos as graves características 
da dívida externa e de seu serviço, que nos 
convertem em exportadores líquidos de capi
tal para países credores, às custas_ de sacri
fícios intoleráveis para nossos povos. Reitera
mos que a dívida não se pode pagar nas atuais 
condições e circunstâncias, e que seu trata
mento se deve basear no prindplo da cc-res
ponsabilidade, em termos que permitam a re
tomada do processo de crescimento econô
mico e desenvolvimento em cada um de nos
sos países, condição essencial para a prote
ção, conservação, aproveitamento e utilização 
racional do nosso patrimônio natural. 

8. Ressaltamos a necessidade de que as 
preocupações expressas nos países altamente 
desenvolvidos com relação à conservaç:ão do 
meio ambiente amazônico se traduzam em 
medidas de cooperação nos planos finacelro 
e tecnológico. Defendemos _o esclarecimento 
de novos fluxos de recursos,_ em termos adi
danais e concessionais, para projetas voltados 
para a proteção ambiental em nossos países, 
inclusive no que diz respeito à pesqulsa cienti
fica pura e aplicada, _e objetivamos a tentativas 
de impor condicionaUdades na alocação de 
recursos internacionais para o desenvolvimen
to. Esperamos ver a criação de condições que 
per. nitam o livre acesso ao conhecimento 
científico e às tecnologias não-poluentes ou 
destinadas à proteção ambiental e rechaça
mos tentativas de obter lucro comercial invo
cando legítimas preocupações ecológicas. 
Fundamenta essa percepção, sobretudo, o fa
to de que a principal causa da deterioração 
do meio. ambiente em nível mundial são os 
modelos de industrialização e consumo, assim 
como o desperdício nos paises desenvolvidos. 

9. Conscientes dos riscos globais que re
presenta para a vida e a qualidade do meio 
ambiente a existência de armas nucleares e 
de outras armas de destruição em massa e 
preocupados em preservar nossa região de 
tais ameaças, reafirmamos os compromissos 
de nossos países de utilizar a energia nuclear 
exclusivamente para fins pacíficoS e instamos 
os países possuidores de armas nucleares a 
cessar imediatamente os testes de tais armas 
e a promover a eliminação progressiva de_seus 
arsenais. Repudiamos igualmente_o depósito 
de resíduos radioativos e outros resíduos tóxi
cos que comprometam os ecossistemas na 
região amazónica. Manifestamos a necessida
de de que sejam a dotadas as medidas adequa
das para reduzir os riscos de contaminação 
ambiental na utilização pacífica da energia nu-
clear. _ 

Expressamos também nosso apoio aos ob
jetivos e propósitos do tratado para a pros
crição de armas nuclear_es na América Latina. 

1 O. C6nvericidos da necessidade de inten
sificar o proce~o de consulta 'e diálogQ entre 
nossos paíSeS SObre todos os assuntos relati
vos ao desenvolvimento c:i_a região Amazónica, 
inclusive _os previstos no Tratado de Coope
ração Amazônica e seguros de que nossa coo
peração fort<;Jiece a integridade e a solidarie
dade na América Latina, afirmamos nossa de
cisão de _conjugar esforços num empreendi
mento ccmjunto, vigoroso e-pioneiro, voltado 
para assegurar um futuro de paz, de coope
ração e de prosperidade para as nações da 
região amazónica. Para tanto, decidimos pas
~-a~ a ~ellnir-nos anualmente. 

Pronunciarrlento do Presidente José Samey 
na reunião dos Presjdentes dos países da re-
gião amazônica. Manaus, 6-5-89-. --

Grande é a honra do Brasil em receber os 
presidenteS dos países amazônicos e suas ilus
tres delegações para esta primeira reunião de 
cúpula no âmbito do Tratado de Cooperação 
Amazônica. E eu, peSsoalmente, tenho uma 
satisfação imensa em estafmos aqui reunidos. 
É um acótttecimento marcante na história do 
no-ssoCõtitinerite, um alento decisivo à coope
ração regionaL Manaus nos ajuda a uma refle

--xão sobre o futuro da região. Aqui encontram
se as águas dos rios Negro e Solimões, como 
a nos indicar o caminho da convergência das 
vontades para solucionar problemas. A gran
diosidade da natureza evoca a extraordinária 
dimensão do desafio que nos cabe enfrentar 
pra proteger e promover O -inéStiili.ável patri
mónio amazónico de nossos paises. Um desa
fio a nós legado pela providência e pelo sacri
ficio das gerações heróicas que forjaram nos
sas nações. Para nossos países, a Amazônia 
foi uma parte do suporte físico da naciona
lidade. Cüstou sangue, c_ust6u luta, tenacida
de, heroismo de nossos antepassados. É uma 
caracterfstj_ca sin_gular de nossas geografias. 
A Ani.azô:ttla corfstituiu ~ objeto de fascinação 
univéfsãl: SeUs mistérios, sua vastidão, suas 
dimensões míticas têm exaltado imaginações 
etn todo o mundo. E, também, não podemos 
negar~·-cobiça. 

Desde o início da configuração política da 
Améiica do Sul, a Amazônia foi alvo de am
bição. 

A tese de sua intemacionaJização não é no
va, nem vai desaparecer. Ela surge e ressurge 

--e ganhã-Conton1os mais fortes ou mais fracos 
diante da nossa capacidade de reagir. Se vaci
larmos, se não tivermos a __ determinação de 
mantê-la conservada e soberana, ela será des
truída como o foram todas as terras o_cupadas 
peJa ação e força dos Impérios. 

FaJo de documentos brasileiros arrolados 
por Meira Matos. _ 

Eni meados do século XIX, foi criada a Ama
zon Steam Navigation Company, incorporada 
pela firma Le Rou, Bayard, Co._A tese domi
nante era da Uyre navegação intemacionaJ dos 
rios. Os- rios tinham que ser património de 
todos. Reagimos. 

Arthur Reis, grande historiador e estudioso _ 
desta area nos diz: 

_ _ ~T officiu c:orpo a alegação de que o 
Brasil cometia um crime contra a huma-

nidade, denominação que se deu a nossa 
atitude da porta fechada a barcos que 
vinham - segúndo afUTllavam =- trazer 
a civilização," 

Moveu-se umã grande campanha mundial 
sobre este assunto, -envolvendo várias entida
des. 

Matthew Fontaine Maury, _um dos que co
mandavam a tese de internacionalização dos 
rios, em seu livro The Amazon Ri ver and Atlan
tic Slopes of America, editado em 1853, dizia 
que a "Amazônia não p-odia ser fechada para 
a humanidade, estava aguardando raças fortes 
e decididas para a empresa de sua cor:quista 
cientifica e econômicà,. 

Nosso Embalxador em Washington, em do
cuemnto de 14 de novembro de 1850, que 
está arquivado no inuseu de Petrópolis, diz: 

'·A pretenSão de fazer explorar pOr-sua 
conta, por seus engenheiros e naturalis
tas, o rio das Amazonas, suas margens 
e tributários, envolve como conseqüência 
necessária a pretens_ão de obter a livre 
navegação." 

Já no princípio do século, o objetivo era 
outro. A Amazônia devia ser aberta às famosas 
"chartered companies", o instrumento utiliza
do para a colonização da África e que depre
dou a natureza daquele continente. 

OutrO -âocumeni:o importante que consta 
dos arquivos brasileiros é o Oficio de 1902, 
do Barão do Rio Branco, em- que conilmica 
que o Ministro do Exterior de um grande país 
europeu, o Senhor Oswald Richtofen, dizia: 
"seria conveniente que o Brasil não privasse 
o mundo das riquezas naturais da Amazônia". 

Outro documento, também do principio do 
século, é do -secretáilo de Estado John Hay. 

--Dizia: 

"Não vejo.Qeiifjo, para-a Sobét;~nia das 
-ilações americanas, no f~to de compa
nhias industriais se instalarem para o de
senvolvimento das terras que jazerri incul
tas.'' 

Depois -da guerra veio outro movimento. 
Desta vez para a Amazônia receber os exce
dentes populacionais da Ásia. Em s~gUlâa, a 
Preocupação ctenttTtca, chegando a Unesco 
a elaborar uma decisão internacional que, ao 
ser análisada pelo Congresso brasileiro, provo
cou o protesto de Artur Bernardes. Não a apro
vamos. Foi recuSa-da pelo CongreSso do Bra
sil. 

Na_ década do~ _sessenta, surgiu o projeto 
do Grande Lago Amazónico, lançado pelo Ins
tituto Hudson com o apoio de entidades liga
das a governos estrangeiros. Propunha-se a 
formação de um lago de mais de l.OOOkrrf:, 
estendendo-se de Monte Alegre, no Pará, até 
as cercanias de T efé, no Solimões. Algo de 
proporções inimagináveis, que aC:arr_etaria da
dos irreparáveis à eCOlogia e transformação 
fundamentais na própria configuração geo
gráfica do Brasil. Alegava-se que o proJeto faci
litaria o escoamento para o ext_erior das rique
zas _rn1néraiS da Amazônia. Mais uma vez, a 
cobiça. O Brasil resistiu às pressões dos pode-
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rosas interesses que_ se moveram a época em 
tomo do projeto. Rechaçamos decididamente 
esta nova tentativa de utilizar a Amazônia de 
forma contrária a nossa soberatiia. 

Documento recente, emanado de poderoso 
grupo com extensas ramificações internacio
nais, afirma que a "Amazônia total, cuja maior 
área fica no Brasil, mas compreendendo tam
bém parte dos territórios venezuelano, colom
biano e peruano, é considerada por nós um 
património da humanidade. "A posse dessa 
imensa área ocupada pelos países mencio
nados- af~rma o do-cumento- é meramente 
circunstancial". 

E prossegue: 

"É nosso dever garantir a preservação 
da Amazônia e de seus habitantes aborí
gines para o seu desfrute pelas grandes 
dvilizaÇões européias cujas áreas naturais 
estejam reduzidas a um limite crítico." 

Ressurge, assim, O mesmo tema. As pala
vras não mudaram, são as rnesrn~~: crime 
contra a humanidade. A razão é que mudou, 
e a palavra a ser explorada esta palavra que 
é tão simbólica e idealista: . ecologia. E acu
sam-nos de incapazes de gerirmos nossos ter
ritórios. · · 

Pois lembre-se a humanidade que fornos 
nós que preservamos a Amazônia. Ela está 
intacta graças à resistência de noss_os países. 
Se tivéssemos aceito as corripanhiaS coloniza
doras, internacionalizado os rios, aberto mão 
da nossa soberania, a Amazônia seria hoje 
um deserto, há cem anos explorada pelo mes
mo espírito que acabou com a.s florestas de 
todo o mundo. Isto mostra nossa coerência 
histórica. No passado, evitaa1os que a Ama
zÔnia fosse destruída. No presente e no futuro, 
nós a preservaremos com o mesmo senso 
de responsabilidade. 

Sabemos que precisamOs evitar as queima
das~_a ocupação predatória, a destruiçflo dos 
rios, da fauna e da flora, da cultura e das terras 
indígenas. em suma: evitar que o desenvol
vimento se faça contra a natureza. E agiremos 
de maneira racional, sem· precisar, todos Ji6s, 
de nenhuma tutela. Nem também de xenofo
biar. Precisamos também acabar com_ o flage
lo do narcotráftco e seus efeitos nocivos. É 
preciso desvendar a face oculta do narcotrá
fico e seus interesses na manipulaÇão do idea
lismo da defesa da naturez_a. Estanios lutando 
em muitas frentes, todos os nossos países: 
contra o terror, contra a pobreza, a droga. A 
preservação do meio ambiente tem de ser vis
ta no contexto_ dessa luta e não pode ser desvir
tuada. J:'lfo podemos ser encurralados, nem 
acusados e_colocados no banco· dos réus. 

Exemplo notável de solidariedade regiorial, 
de manifestação de objetivos comuns e venta· 
de política convergente, constitui a DeclaraÇão 
de São Francisco-de Quinto, adOtada há pou
cas semanas na ID Reunião de Chariceleres 
do Tratado de Cooperação Amazônica. Reafir
mou-se a determinação de nossos pafses em 
buscar o desenvolvimento integral de seus ter
ritórios e o bem-eStãr de suas ·populações, 
com base n_o equilíbrio entre crescimento eco
nômlco e conservação ambiental, ambos de 

responsabilidade inerentes à soberania dos 
pafses membros do Tratado. 

Senhores Presidentes, 
Evitando incorrer nos graves equívocOs que 

-- levaram à exploração predatória dos recursos 
naturaiS em outras áreas do Planeta, cabe a 
nós buscar formas e métodos que permitam 
a-utilização racional das riquezas da Amazônia, 
em beneficio de nossas populações. 

À cooperação internacional ca_berá, sem dú
vida, _!.ll!J papel relevant•? no desenvolvimento 
da região. Estamos todos abertos à coope
ração franca, Jeal e jgualitária- com países e 

~- instituições de outras regiões, que desejem 
aportar recursos materiais e humanos a esta 
importante tarefa. Acredito porém que, antes 
de mais_n_adª' ctevemo_s explorar as férteis ave
nidas de cooperação intrari'egional que temos 
pela frente. Somos os prínieiros interessados 
na Amazônia. O que ocorre aqui afeta-nos di
retamente. Diz respeito ao nosso presente e 
ao nosso futuro. Ninguém melhor do que nós 
pode decidir o que cabe fazer ou não fazer 
na i\rnaiànla. 

_ SaudcunQ.s pois a criação, no âmbito do Tra
--- tado de Cooperação Arnazônica, da Comissão 

Especíal sobre Meio Ambiente, cujo funciona
mento permitirá aprofundar nosso diálogo em 
relação à complexa ecologia amazônica e icre
mentará, de forma substancial, a cooperação 
regional dessa área sensível e promissora, 

O futuro da região será determinado por 
nossos países, mediante o fortalecimento ele 
nossa capacidade de cooperação. 

Cabe a nós, detentores deste patrimônio ini
gualável, demonstrar quanto somos capazes 
em matéria de conservação e utiliZa_ç_ão racio
nal do meio ambiente. Não precisamos de 
Iições para o cumprimento de nosso dever 
e rejeitamos qualquer tipo de pressão ou coa-

-ção. Estamos unidos também pela etnia e a 
mescla de cultur<lS que, em cada um dos pai
ses_.:rrn_~ônicos, constituem elementos distin- . 
tivos de _nossas O<Jcionalidades. _ . . _ 

As ricas culturas autóctones vieram agre
- Qar-se contribuições de. ~iferentes partes dÇ> 
---Globo -da África, da Asia, da Europa. E 

nosso dever, como governantes, dar expres
são real à vocação de coorperação que anima 
nossos poVOs. Para IsSo, aqui estamos reu
nidos. 

Senhores Presidentes, afirmei cérta vez que 
iml~-país que· tem a _Amazônia não teme o 
futuro. Estbl..i'Seguró de que nossos oito paí
ses, irmanados na preservação e no aproveita
mento de seu_ património comum, carninha
rão __ deciàidamente_ao encontro de seu destino 
histórico de prosperidade e de paz. 

Temos a~Amazônia. Não temos medo do 
fUturo. 

M~ito _ol;lrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cóncedo a palavra ao nobre Senador Edi
son_Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro
nunCia o seguinte. discursa.) -Sr. Presidente, 
Sts. Seriaàqres, desde que se criou o Progra
tn~ Grande Carajás, com a implantação de 

·algumas usinas de ferro-gusa na-região, tal 

iniciaUva vem Sofrendo pesadas criticas da im· 
prensa e de alguns setores políticos. Obser
va-se, contudo, que estas críticas jamais parti
ram de representantes ligados aos estados on
de se situa o programa. 

Neste momento amplia-se o combate mo
vido pelos adversários do programa sob o ar- _ 
gumento de que as usinas de gusa são alta
mente poluidoras do meio ambiente e devas
tadora_s de nossas reservas florestais. Sobre 
estas críticas, infundadas e certamente. movi
das pela ignorância do problema, o Secretário 
Executivo do Programa Grande Carajás, Dr. 
Uno Raposa Moreira, enviou-nos as explica
ções que aqui transcrevo para o conhecimen
to dos eminentes Srs. Senadores. 
AD Exm• Sr. 
Senador Edison Lobão 
Senado Federal- Bra5l1ia- DF. 

Comunicado às_Bancadas Federais, do Ma
ranhão e do Pará a propósito de notícias veicu
ladas ni,'l imprensa _n~centemente a Secretaria
Executiva do Conselho Interministerial do Pro
grama Grande Carajás informa o seguinte: 

1., O modelo siderúrgico em implantação 
na ánia dÕ Programa promove a desconcen
tração industrial do País e oferece oportuni
dade de- empfego à mãó~de-obra local, entre 
outros benefícios. . . _ 

2, A toda empresa que se candidata a par
ticipar dO Programa é exigido o cumprimento 
da legislação florestal e ambiental, através de 
ato declaratório da Seçretaria-E;xecutiva. 

3. Quando da efefiva implantação_ do pro
jeto anteriormente aprovado, a: empresa pro~ 
prietária do mesmo deverá prOVidenciar o ri
ma~relatório de impacto ambiental e o pifi-pla
no inte_grado floresta-indústria, que deverão 
ser aprovados pelos órgãos competentes fe· 
derais e estaduais, aos quais compete conce
der a_ licença de operação e fiscalizar o cumpri· 
menta da legislação pertinente, como, aliás, 
em qualquer caso no País. 

4:.. _Nos projetóS de ferro-gusa está prevista 
a utilizaçãO do _carvão vegetalle_gítimo, ou seja, 
_aquele obtido como subproduto da indústria 
madeireira_(aparas de serraria) o_u o material 
lenhoso resultante da expansão da fronteira 
agrícola. Na ausência da indústria siderúrgica, 
esse_m&t~al.seriª..simplesmente queimado. 

5. A única lateranativa ao ca!Yâo vegetal 
seria b carvão mineral importado. No entanto, 
esta é uma opção desvantajosa para o País 
e para a região, porque procaria urna sangria 
nas divisas, elevaria o custo final do produto, 
além de ter maior potencial poluidor. O carvão 
mineral é mais apro_priado para plantas side
rúrgicas de grande escala. 

6. A opção pelo carvão vegetal atinge ob
jetivos básicos: dêsconcentr_açãO eSpacial da 
indúStria_ siderúrgica na regiãó; melhor distri
buição de fenda e criação .de empregos no 
meio rural, e a viabilização de indústria de mé
dio porte, de propriedade de empresas nacio
nais. O caJVão vegetal é mais barato do que 
o mineral, mesmo com o reflorestamento exi
gido às empresas pela leg!slaç_ão. 

7. _O ferro-gusa_afiilfJiu, este ano, o preço 
de OS$ 130 fob~_o_que viabiliza o refloresta
mento pelas indústrias, nas várias áreas já des_-
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matadas anteriormente à implantação do pó
lo-siderúrgico. As isenções de Imposto de 
Renda concedidas pelo Programa Gran-de Ca
rajás são obrigatoriamente aplicadas na repo
sição florestal. 

Analizando, esclarece a Secretaria-Execu
tiva não ser correta a notída de que houve 
ilegalidade na aprovação dos projetas no que 
diz respeito às exigências do c6digo florestal. 
Na verdade, os projetas serão obrigados não 
apenas a cumprir o código, repondo 100% 
da madeira consumida, mas também a fazê-lo 
ao nível mínimo de 50% de suas necessida
des, em áreas próprias, adquiridas pelas em
presas e não totalmente em áreas vinculadas 
de terceiros corno permite a legislação. 

REQCIERJMENTÓ N" 287. DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
371, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei dél Câmara n9 11, de 1989 (n9 
1.482/89, na Casa de origem), que dispõe so
bre o salário mínimo. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1 ga9. -
.Jutahy Magalhães -.Jami/ ffaddad- Marfclo 
Corréa_- Chagas Rodrigues-Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....... Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art 375, 11, do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, outro requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. ]o Secretário. 

É lido o seguinte __ 

O PGC está aberto à discussão; colocan
do-se à disposição de V. Excelência para qual
quer outro esclarecimento sobfe a matéria. 
- l.Jno antônio Raposo Moreira, Secretário
Executivo do Conselho Jnterministerial do pro-
grama Grande Carajás. ·-- --]{EQCIERIMEN:i'O No 287-A, DE 1989 

Era o que tinha a dizer. Sollcito, nos termos do art. 55, Ul, da Consti-
COMPARECEM /11A/S OSSRS. SENADO- _i:uiçãO~- autorização do SenadO Federal para 

RES: -ausentar-me _dos trabalhos da Casa. no perío-
Carlos De'Carli .:...._ JafbaS PaSsarinho ____ go de 29 do corrente a 9 de junhO,-em viaQem 

Marco Maciel _ Mansueto de Lavor_ José de caráter particular à Europa. - Senador 
lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- Itamar Marco Maciel 
Franco- Mário Covas -lran Saraiva- Ro
berto Campos ;,_- Rachid Saldanha Derzi -
José Paulo Bisol. 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-
nan Tito. --

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem -revisão do ora:ctOr.) - Sr~ Presi
dente, há 52 Srs. Senadores na ·ca-sa e temos 
algumas matérias da maior relevância para 
votar agora. Entre elas, gostaria de- destacar 
o salário mínimo e a lei de salário. A votação 
da lei de greve, logo após esta sessão, na ses
são do CongreSso Nacional, irá complementar 
a sustentação de uma nova politica social. 

Por isso, faço este :apelo neste instante, para 
que todos os Srs. Senadores cjUe se encon
tram na Casa, em seus gabinetes, venham 
ao plenário, para a Ordem do Dia e a votação 
dessas matérias. Muito obrigado, Sr. Presiden
te. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Há expediente a ser lido. 

Sobre a mesa, requerimento que são Hdos 
pelo Sr. ]9 Secretário. · 

São lido os seguintes 

REQCIERIMEI'ITO N• 286, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
371, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara n9 10/89, que dispõe 
sobre a política salarial e dá outras providên
cias. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 198_9. -
Ronan Tito ~ .JamJ1 Haddad --Alfonso_ Ca
margo - Maurício Ci5fiêa - Chagas Rodri
gues. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimento qUe vem de ser lido será 
votado após a Ordem do Dia da presente ses
são. 

O_ SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Esg_qta~o o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-s_e à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 11, de 1988 (n? 
154/86, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção lnterame
ricana para Prevenir e Punir a Tortura, 
concluída em Cartágena das índias, Co
lôrilbia, em g--de dezembro de 1985; por 
ocasião da Décima Quinta Assembléia
Geral da Organização dos Estados Ameri
canos - OEA, e assinada pelo Brasil em 
_24 de janeiro de 1986, tendo 

~ PARECER FAVQllhVEL, sob n' 17, 
de 1989, da ComiSsãO · 

-_-_ de Reklções Exteriores e Defesa 
Nacionlll. 

A discussão da matéria foi encerrada em 
sessão anterior, 

Passa~se à votação do projeto, em turno 
único, 

__ Os Sr~ Senad-o-;eS que o aprovam ·queri-am 
-Permanecer sentados. (Pausa.) -

Aprovado. - -
O projeto vai à promulgação, 

e o seguinte o projeto aprovado: - ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 11. DE 1988 

(N~ 154/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Jnterame
rlcana jJ(Jra Preverilr e Punir a Tortura, 
conduída em Cartagena das_ Índias, C.:õ~
lômbía, em 9 de dezembro de 1985, por 
ocasião da XV Assembléia Geral da Orga
m'zaçãO dos Estados Americanos- OE4, 
e assinada pelo Brasil em 24 de janeiro 
de J9B6. ~ 

_ p COnQie""sso Naciqnat Deç:reta: _ __ __ 
Art. J9 Fica aprovadO o texto da Conven- -

_ ção lnteramericana para Prevenir a Tortura, 
concluída em Cartagena das Índias, Colômbia, 
-em 9 de dezembro de 1985, por ocasião da 
X:V Assembléia Geii:ti da organização dos Es
tados Americanos - OEA e assinada pelo 
Brasil em 24 de janeiro de 1986. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 274, de 1989, do Senador Ney 
Mãi-anhão, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado no I 04, de 
1988, de sua autoria, que dispõe sobre 
as Colónias, Federações e Confederação 
Nacional dos Pescadores. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovad~. 

Aprovado o requerimento, o projeto será 
definitivamente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Discussão_ em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n" 5, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
conta em dobro o terr1po de serviço efeti
vamente _prestado em Brasília, no p_eríodo 
compreendido eOtre 21 de abril de 1960 
e 20 de abrll de 1962, por funciOnários -· 
civis do Governo do Distrito Federal, ten
do 

PARECER, sob n• 37, de Í989, da 
Comissão· · -

-dó Distrito Federal. favoráVel ao 
Projeto e à emenda oferecida perante a 
Comissão, nos termos de subemenda, e 
apresentando as Emendas de n95 2 a 
5-DF. 

Em disJ:ussão o projeto e as Emendas_ de 
n?S 2 a 5, a subemenda apresentada pela Co
missão à emenda do Senador Aureo Melio. 
(Pausa.) 

Não hàveildo quem pe"çi a -Palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das 
emendas e subemenda. 
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Os Srs. Senadores que o aprôvam queiram 
permanecer sentados. (Paus_a.) 

Aprovado. 

.t: o_s_eguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N•5, DE 1989 

Conta em dobro o tempo de serviço 
efetivamente prestado em Brasl1ia, no pe~ 
riodo compreendidO entre 2l_de abril de_ 
1960 e 20 de abn1 de 1962, por funcio-: 
nárlos dvis do Govemo do Distrito Fe
deral. 

O Sen-ado Federal decreta: 
Art. 1 ~ O tempo de serviço efetivamente 

prestado em Brasma, no períodO compreen
dido entre 21 de abril de 1960 e 20 de abril 
de 1962, peloS fUncionários dviS do Governo 
do Distrito Federal, será computado em do
bro, para efeito de aposentadoria. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigoi na data die 
sua publicação. 

Art. 3~ Revogatn;;:se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.. Votação,- em globo, das Emendas n'?$ 2 a 
~-

Os_Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

A?rovadas. 

São as seguintes as emendas aprova
das: 

EMENDA N• 2-R 

Dê-se à Ementa. do Projeto de Lei do DF 
no 5, de 1989, a seguinte redação: 

"Conta em dobro o tempo de serviço 
efetivamente prestado em Brasma, no pe
ríodo compreendido entre 21 de abril de 
1960 a"20 de abril de 1962, porSetvidores 
públicos civis do Governo do Distrito Fe
deral, e dá outras providências." 

EMENDA 1'1• 3-R 

Dê-se ao art. 1 o do Projeto de Lei do DF 
rt' 5, de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 1 o O tempo de serviço efetiva
mente pretado em Brasília, no período 
compreendido entre 21 de abril de 1960 
a 20 de abril de 1962, pelos servidores 
públicos civis do Governo do Distrito Fe
deral, será computado em dobro, para 
efeito de aposentadoria." 

EMENDA N• 4-R 

Acrescente-se o art. 2~ ao Projeto de Lei 
nQ 5, de 1989, renumerando-se os demais, 
com a seguinte redação: 

"Art 29 Os efeitos desta lei também 
se aplicam à revisão dos proventos de 
aposentadoria proporcional ao tempo de 
serviç&." 

EMENDA N• 5-R 

[nclua-se onde couber: 

"Art Contar-se-á também em do-
bro para efeito de aposentadoria, o tempo 

de serviço prestado no período de 21 de 
-~ãbril de 1958 a 20 de abril de 1960, pelos 

-_empregados da Companhia Orbanizado-
ra da Nova Capital do Brasil - Novacap, 

-- --- inclusive os da Guarda Especial de Brasl
lia, GEB, que passaram à condição de 
servidor público do Distrito Federal, nos 
termos. do art. 40 da Lei no 4.242, de 17 
de junho de 1963." 

O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
"--Votação da Subemenda. -

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. __ 
A matéria vai à Comissão Diretora para a 

- redação final. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

Suberiienda dO' Rel'ator, que consiste em 
substituir-se a expressão "para qüinqüênio" 

__ --_-~Art. t: facu!lado ao funcionário 
aposentado do Distrito Federal contar o 
tempo de serviço de que trata o art. 19, 
desta lei, para efeito de percepção da gra
tificação adiciohal por tempo de serviço, 

-prevista no artigo 145, inciso XI, da Lei 
ri.9 1.711, de 28 de outubro de 1952." 

Q SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4' 

Discussão, em turno único, do Projeto 
deLeidoSenadono 17, de 1989,deauto7 
ria do Senador Jamil Haddad, que proíbe 
a existência de celas para castigo de pre
sos e_dá outras providências. (Dependen
do de parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania,) -

Solicito ao nobre Senador Chagas Rodri
gues o pare<::er sobre _a matéria. 

o SR. CHAGAS RODRlGOES (PSDB 
-PI. Para proferir parecer.} -Sr. Presidente, 
Srs, SenadoreS, a proposição em apreço proí
be _a_ existência de ce_Jas_impróprias às condi
ções mínimas de dignidade do ser humano, 

-utilizãdas para o castigo de presos, determi
nando a desativação dos já existentes. 

_ A Constituição de 1988"Consagrou, no Capí
tulo "Dos Direitos e Deveres Individuais e Cole
tivos", a máxima segundo a qual ninguém será 
submetido a tratamento desumano ou degra
dante, determinando ainda, a inexistência de 
penas cruéis e assegurando aos presos o res
peito à integridade física e moral. 

t: por todos sabido que é çomum a prática 
de agressões à integridade física e moral dos 
presos, por parte daqueles a quem o EStado 
apenas incumbiu o dever de assegurar o seu 

·- afa:Starilélto da conVivêlida- Cbm a Sociedade, 
na forma do disposto na Lei. 

Não obstante termos consciência de que 
a proibi_ção da existência das citadas celas não 
cessará os abusos e arbitrariedades cometidas 
contra presidiários, acreditamos, outrossim, 
que a medida configura-se como um passo 
-a ffiais na consolidação do estado de direito, 
na_ certeza de que, pelo menos, será obstacu
lizada a ocorrência de tais desmandos, reccr 

nhecidamente cruéis pela nossa sociedade e 
demais nações civilizadas do mundo. 

Isto posto, opinamos favoravelmente à ma
téria, concluindo pela sua constitu_donalidaQ.e 
e jurididdade. _ _ 

t: o parecei", Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- o parecer é rãvorável. 

Passa-se à dis_cussão do_ projeto em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votaçã·o. 
Os Si-S. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Paus.a.) 
Aprovado. 
O projeto irá à ComiSsão Diretora, para a 

redação final. 

É- o seguinte projeto aprovadO: 

.. PROJETá DÊ LEI DO SENADO 
N•l7, DE 1989 

Proíbe a existência de cela.s para cas
tigo d_e presos ~ dá outra~ providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica proibida a_ existência, nas de

legacias de polk:ia e nos estabelecimentos pri
sionais, de celas de __ tamanho reduzido ou ilu
minação ou ventilação inadequadas utilizadas 
para castigo de presos. 

Art. 2° As secretarias estaduais de seguK 
rança e a do DiStrito Federal, bem como os 
conselhos penitenciários. na órbita respectiva, 
encaminharão ao Ministro.daJustiça, no prazo 
de trinta dias, informação a respeito da desati
vação de celas do tipo das referidas no artigo 
ariterior, ass~gurando a inexistência das mes
mas. 

Art. 3~ _Esta lei entrar~ em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 RevogamKse as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltemS: 

Discussão, em b,lmo único, do Projeto 
de Lei do Senãdo n9 31, de 1989, de auto
ria do Senador Itamar Franco, que inclui 
entre os _crimes de responsabilidade do 
Pn~sidente da República a inobs.etYância 
do p~q:!ituado n_9 art. 62 da-constituição. 
(Dependendo de parecer da Comissão· 
de Con~tui_ç:ão, Justiça e Cidadania.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 'I Secretário. 

É lid_9 e aprovadC? o S~guinte 

REQc:iERIMEI'ITO N• 288, DE 1989 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regi~ 
menta Interno, requeiro adiamento da discus
são do Projeto de _Lei do Senado nQ 31/89, 
a fim de ser feita na sessão de 30~5-89. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1989. -
Senador Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, a matéria sairá 
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da Ordem do Dia, para a ela retomar na data 
fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem6: 

Discussão, em turno úhico, do Projeto 
de Lei doSenadon~ 38, de 1989, de auto.. 
ria do Senador Louremberg Nunes Ro
cha, que suprime o item V do art. 176 
e acrescenta um item V ao art. 177, renu
merando-se os demais da Lei n~' 4.737, 
de 15 dejulho_de 1965....:.. Código Eleito
ral. (Dependendo de parecer da ComiS
são de ConstituiÇão, Justiça e Gdadania.) 

Solicito ao nobre Senador Meira Filho o pa
recer sobre a matéria. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a proposição em epígrafe objetiva a su
pressão do item V do art. 176, e o acréscimo 
do item V ao art. 177 da Lei n" 4.737, de 
15 de julho de 1965 (Código Eleftoral). 

O item, cuja supressão se propõe, reza o 
seguinte: 

"Art. 176. Contar-se-à voto apenas 
para a legenda, nas eleições pelo sistema 
proporcional; 

V- se o eleitor, indicando a Jegênda, 
escrever o nome ou o número de candi
dato de outro partido~" 

De outra parte, pretende-s_e _acrescer ao art. 
177 da mesma lei o item V, nos termos se
guintes: 

"Se o eleitor escrever o nome ou o 
número de um candidato e a legenda 
de outro partido, o voto será contado para 
o candidato cujo nome ou número· foi 
preenchido e para a legenda do partido 
a que pertencer." 

Em sua bem arrazoada justificação, afirma 
o autor que a alteração sugerida visa ao aper
feiçoamento do sistema eleitoral e à valori
zação da vontade do eleitor, sujeito e _objeto 
da verdadeira democracia. 

Argumenta, também, o autor, Senador Lou
remberg Nunes Rocha, que a multiplicidade 
de partidos gerou no eleitor, mo.rmente aquele 
menos politizado, como o analfabeto, o menor 
de 18 anos e o deficinte viSUal, uriia situação 
de acentuada confusão e perplexidade. 

Enfatiza, ainda, que se 6 efeítoi" expresSa
mente indica o núrr,-Eú·O de seu candidato e 
até inclui o seu nome, não é possível que este_ 
candidato perca o seu voto para outra qual
quer legenda, diferente da sua, porque tal re
presenta uma violênda contra a vontade sobe
rana do eleitor, autenticamente manifestada 
em favor de um candidato e, lógica e conse
qüentemente, da legenda a que pertence. 

Conclui que não pode persistir a tal norma 
prevista no art. 176, item V, do Código Eleito
ral, validando o voto apenas para a legenda 
indicada, quando o _eleitor indicou o número 
ou o nome, às vezes, ambos, de forma com
pleta. 

A medida sugerida lem em vista, obviamen
te, evitar inúmeras injustiças que têm sido pra-

ticadas contra os candidatos, à sombra da lei 
que, sob esse enfoque, é mister modificar. 

Não vislumbro qualquer óbice de natureza 
~ constltucional,jurfdica ou de técnica_ legislativa 

capaz de impedir o normal trâmite do projeto 
em tela, rw:ões que me leVam a propor seu 
-aco]b-i!D-~nto por parte deste órgão técnico. 

Tendo em vista, entretanto, o disposto no 
art. 16-d.a Constituição Federa], que estabelece 
que a vigência das leis que alteram o processo 
eleitoral se dê após um ano da sua edição, 
ofereCemos a seguinte emenda, visando à har
monização do texto em elaboração à Lei 
Maior: 

Emenda 

Os arts. 2~ e 3~ do projeto passam a ter 
a seguinte red.ação: 

"Art. 29 A presente lei entrará em vi
_gor um ano após a data de sua_ publi-
-cação. -

Art. 39 Revogam-se as disposições 
_em contrário." 

J:: o parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é favorável, com emenda que 
apresenta. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuí~o da 
emenda. 

-~ Os Srs. Senadores (Jue o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 38, DE 1989 

Suprime ci item V do art. 176 e aci"es
c:enta um item V ao art. 177, renume
rahdo-se os demais da Lei n9 4. 737. de 
lfj de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Lei n9 4.737, de 15 de julho de 

1965 (CódigO Eleitoral} passa a vigorar com 
as seguintes alteraç9es: 

a) Suprima-se o Item V, do art. 176; 

1- ················································---· --··· -w...::: ....................... '"'"·········--············'·'""·'··---·· 
111- ................................................................... . 
IV- ......................................... _____ _ 
b) Acrescente-se ao art. 177, o seguinte 

item: 
I - ............................................. - ............ - .. .. 
11- ........................................................... ___ _ 
lll- ................................. , _________ _ 

IV- ·····································'········ ............ c.-••-
V_-:-Se o eleitor escrever o nome ou o nú

mero de wn candidato e ã legenda de outro 
Partido, o voto será contado para o candidato 
cujo nome ou o número foi preenchido e para 
a legenda do Partido a que pertencer. 
. Art. Z' A presente lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário •. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ein votação a einenda, constante do pare
cer do Relator. 

Os Srs. Senadores que a aprOvam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
O projeto irã à- Comissãõ Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: · 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de LeidoSenadon946, de 1989,deauto-
ria do Senador EdisoÍ1 Lõbáo, que dispôe 
sobre a gratuidade do Registro Ovil de 
nascimento e do óbito para os reconheci
mentos pobres e dá _outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão 
de Cóhstituiç:ão, Justiça e ddadania.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQGERJMENTO N• 289, DE 1989 

Nos- termos do art. 310, alínea c, -do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discus
s3.o do Projeto de Lei do Senado n9 46, de 
I 989, que tramita em conjui'lto com o de n9 
7, de 1989, a fim de ser feita na sessão de 
I 9 de junho de 1989 .. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1989. -
Senador Edlson Lobito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- Aprovado o requerimento, a matéria sairá 
da Ordem do Dia, para a ela retornar na data 
fiXada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senadon9 7, de 1989, de autorl<i 
do Senador Ruy Bacelar, que estabelece 
a gratuidade, para as pessoas reconheci
damente pobres, do Registro CiVIl de nas
cimento e da certidão de óbito, prevista 
no art. 59, inciso 76, da Constituição brasi· 
leira e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Consti
tuiçâo, Justiça e Cidadania.) 

Esta matéria tem sua tramitação em con~ 
junto com o Projeto de Lei do Senado n9 46, 
de 19E9, constarite do item 7 da presente Or

-dem do Dia, o qual foi retirado da pauta em 
razão da aprovação do requerimento. 

Assfm, o item 8 está retirado da Ordem do 
Dia, para a ela retornar na data fixada no reque
rimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) 
- Es_gótada ª matéria constante_ da Ordem 
do Dia 

- Passa-se à apreciãção dO ReqUerimento no 
286/89, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara no 10, de 1989. 

Em votaçáo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à apre
ciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara no 1 O, de 1989, que 
dispõe sobre a política salarial, e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer 
da COmissão de Assuntos Económicos.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Már
cio Lacerda para proferir o parecer da Coinis
são de Assuntos Econômicos. 

O SR. MARCIO LACERDA (PMDB -
MT. Para proferir parecer.)- Sr: PreSidente, 
Srs. Senadores, devido à urgência para que 
se estabeleça uma política salarial no País, pas
samos a apresentar o relatório, solicitando a 
aprovação, ratificando integralmente o projeto 
de lei oriundo da Câmara dos Deputados. 

Em regime de Urgência; vem à conside
ração do Senado Federar o Projeto de Lei n9 
10/89, oriundo da Câmara dos Deputados que 
dispõe sobre a política salarial e dá outras pro
vidências. 

O projeto de lei aqui considerado consagra, 
em seu art 1 ~, o princípio da irreduttbüidade 
salarial que se fundamentará priniarcialmente 
na livre negocíaçêO cOletiva. 

Transformado emJei, o Projeto preencherá 
uma lacuna na legislação brasileira, visto que 
não sendo da nossa tradiç_ão o livre embate 
das teses e antíteses representadas por empre
gados e empregadores, o Estado, historica
mente, se arvorou em àrbitro da política sala
rial do País. 

Creio que este projeto, Se mereCer a aprõva.:- -
ção de V. Ex•, detemiinará o fiin do tumulto 
salarial que a tantos_ parece perturbar a vida 
da Nação. 

Pela aprovação ipsiS litteris, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer é favorável. 

Em discussão. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cãrneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Trto para discutir. 

O SR. RONAI'! TITO (PMDB - MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador:)- Sr. Presi
dente, Srs, Senadores, projeto oriundo da Câ
mara dos Deputados que trata do assunto de 
salários, e agora relatado pelo nobre Senador 
Márcio Lacerda, teve a sua origem, corno dis
se, na Câmara, e tem como autor inicial o 
Deputado Osmundo Rebouças. 

O Deputado OsinundO Rebouças é econo
mista, com pós-graduçâo inicialmente na 
USP, doutorando-se em Harvard. S. Ex• mos
trou toda a sua criatividade e a soma das virtu
des de um bom economista_e de um excelente 
político ao criar esta lei, que protege os salários 
da inflação. 

Foi fruto-de um acordo de todos os Partidos 
na Câmara dos Deputados. 

Por isso mesmc>, e por entender que a cada 
dia diminui o -poder de compra dos assala
riados deste País, e este projeto resgurada o 

salário da corrosão da inflação~ faço um apelo 
a todos os membros da minha Bancada e 
aos Senadores em geral, que votemos pela 
aptoVa:ção deste projeto, contra a inflação, que 
traz o desassossego a este País, inflação que 
em relação aos assalariados funciona sempre 
como uma ladra que rouba de dia e de noite 
o ·que o assalariado ganha durante o dia. 

Podemos alguns dizer que o projeto não 
é perfeito. Não conheço nenhum projeto per-

~ feito, Sr. Presidente. Parece que a perfeição 
não é inerente ao homem. No entanto, o que 
foi possível fazer neste momento, foi feito; vive
mos no Congresso Nacional em regime quase 
que de incêndio, pois vejo os Senadores mais 
responsáveis correndo daqui para lá, e os De
putados também, para tentar dotar esta Nação 
de algumas leis que atendam, principalmente, 
aos apelos de toda a população e dos assala
riados. 

Por -isSo, fica o rrieU apelo a todos os Srs. 
- Senadores, para que aprovemos, o quanto an

tes, este projeto, que, tenho certeza, merecerá 
a sanção do Senhor Presidente da República. 

- (Muito bem!) 

O Sr. Edison Lobão -Sr. Presidente, pe
- ço a pa1avra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão para discutir o prOjeto. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Para 
discutir. Sem revísão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, este projeto é, sem dú
vida, uf!!a das leis mais- ímporfan_tes que o 
Senado da República ·e a Ornara dos Depu
tados estão vota!lc!_o !lO presente exercício le
gislativo. 

Na verdade, o País ressentia-se da ausência 
dé uma lei que estabelecesse, com nitidei, 
a Política Nacional de Salários. O que_agora 
se faz é exatamente elaborar esta lei, para que 
tQdos que percebem salários neste País pos
sam ter uma bússola a partir deste momento. 
O que hão é possível, de fato, é a inflação 
consumir, mês a mês, o ganho do assalariado. 
- O- Pfojet6 ein c8ú.sa estabelece que será 
livre a negociação coletiva. Os salários dos 

_trabalhadores que percebem até três- salários 
mínimos mensais_ serão reajustados mensal
mente pelo Índice de Preços ao Consumidor. 

Rã outro dispositivo, que estabelece: 
-- ----------

"Os aumetltos-- reais e a melhoria das 
Condições de trabalho ·serão fiXados em 
cOnvenção, acordo coletivo ou decisão 
normativa, observados, dentre outroS fa
tores, a compatibilização com o mercado 
de trabalho, a produtividade e a Iucrati
vidade do setor da empresa." 

Trata-se de dispositivo muito Importante a 
orieritai' aqúiiO qUe será, a partir de agora, a 
nova Política Salarial deste País. 

Congratulo~me, portanto, com a Càmara 
=dos Deputados por ter aprovado este projeto. 

_ A exemplo do Uder do PMDB, Sen-ador Ro
nan Tito, peço _também aos meus colegas do 
PFL que aprovem esta iniciativa, de grande 
necessidade para a Política de Salários deste 
País. (Muito bem!) 

O Sr. Jamll Haddad ~Sr. Presidente, Pe
ço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad para discutir. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para 
discuQr. Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presi~_ 
dente, Srs. Senadores, s~rei i'áj)ido, apenas 
para ressahar que as acusações contra o que 
resolvemos chamar de grevismo, que era uma 
tônica diária da imprensa nacional, através, 
inclusive, de todos os veículos de propaganda, 
eram infundadas. 

Sr. Presidente, todos se recordam que, 
quando havia o gatilho salarial, a recompo
sição reladonada com o aumento da inflação, 
_o número de greves era bem menor neste 
País. A partir deste momento, com a nova 
legislação que estamos votando, que dispõe 
sobre a política salarial, está-se repondo o gati
lho salarial, que tinha sfdo retirado pelo Plano 
Verão. 

Não é ainda uma política ideal, Sr. Presi
dente, mas, de qualquer maneira, é o início 
da recuperação dos salários, tanto para a das
se média como· para a classe trabalhadora, 
os assalariados e os operários. 

De modo que, Sr. Presidente, votamos favo
ravelmente ao projeto, esperando que seja 
aprovado de imediato, para termos uma polí
tica salaria1 neste País. 

O Sr. _Çhagas Rodrigues -Sr. Presiden
te, peço a pal~_vra. 

O SR. PRESIDENTE (NelsOn_ Carnei(o) 
- Cohcedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues, para discutir. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Para discutir.)- Sf. Presidente, quero 
comunicar a V. Ex' e aos nobres Srs_. Sena
dores que O PSDB -não-considera o Projeto 
ideal. Entretanto, nas atuais circunstâncias, tal
Vez fosse mesmo o que melhor Se pudesse 
apresentar. Ele tem pontos positivos, tem 
avãriçOs, fazjustiç"a: aos trãhalhadOreS,-procura 
melhorar o salário mínimo, que, no Brasil, para 
vergonha nossa, é um dos mais baixos da 
América Latina. -

De modo que, Sr. Presidente, o PSDB, -ccim 
- ·estas considerações, vai votar favoravelmente 

ao projeto. 
O Sr, Roberto Campos- Sr. Presidente, 

peço _a _palavra para discarter. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-

- berto Campos; para discutir a matéria: 

O SR. ROBERTO OlJifPOS PRO!Y(ff"{
Cú\ DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À RE
WSÁODQ ORNJOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_ - Não havendo mais nenhum Sr, Senador 

-que queira fazer uso da palavra, está encerrada 
a discussão do projeto._ 

Passa-se, agora, à sua votação, em turno 
único. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à saOÇão. 

.t: o seguinte _o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•lO, DE 1989 

(N•I.596/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a polítka safaril1l e d~ ou
tras providências. 

O Congresso Na"cional decreta: 
Art 1 ~ A política nacional de salários, res

peitado o princípio da irredutibilidade, tem co
mo fundamento a livre negociação coletiva 
e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta 
lei. 

Parágrafo único. As vantagens salariais aS
seguradas aos trabalhadores nas convenções 
ou acordos coletivos só poderão ser reduzidas 
ou suprimidas por convenções ou acordos co
letivos posteriores. 

Art. 29 Os saláiíOs dos trabalhadores que 
percebem até 3 (três) salários mínimos men
sais serão reajustados mensalmente pelo fndi
ce de Preços ao Consumidor (IPC) do mês 
anterior, assegurado também o reajuste de 
que trata o ilirt._49, § 1 ~. desta lei. 

Art. 39 Aos trabalhadores que percebam 
mais de 3 (três) salários mínimos mensais apli
car-se-á, até o limite referido no artig-o anterior, 
a regra nele contida e, no que exceder, as 
seguintes normas: 

l-até 20 (vinte) salários mínimos mensais 
será aplicado o reajuste trimestral, a título de 
antecipação, etl} percentual igual à variação 
acumuladá do Jndice de Preços ao Consu
midor (IPC) verifica-da rioS três meses anterio
res, excluída a percentagem que exceder, den
tro de cada mês, a 5% (cinco', por cento). A 
percentagem que exceder a 5% (cinco por 
cento), dentro de cada mês, implicará reajuste 
fgual a esse excedente no mês seguinte àquele 
em que ocorrer,o excesso. 

U-no que excedera 20 (vinte) salários mí
nimos mensais, os reajustes- serão objeto de _ 
livre negociação. 

Art 4~ A implantação das normas estabe
lecidas no inciso I do artigo anterior será exe
cutada com base na classificação dos assala
riados em três grupos de data-base: 

Grupo I-os que têm data-base nos meses 
de junho, setembro. dezembro e março; 

Grupo If-os que têm data-base nos meses 
de julho, outubro, janeiro e abril; 

Grupo llf- os que têm data-base nos me
ses de agosto, novembro, fevereiro e maio. 

§ J9 O Grupo I terá, em junho de 1989, 
um reajuste equivalente ao. Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) acurmllado dos meses 
de fevereiro, março, abril e mal o de I 989, pas
sando, em seguida, a obter os reajustes previs
tos no inciso I do artigo· anterior. 

§ 29 O Gnipõ' ll terá, em junho de 1989, 
um reajuste equivalente ao Índice de Preços 
ao Consumidor (JPC) de fevereiro e março 
e receberá, em julho, reajuste igual ao Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) acumula-do 
dos meses de abril, maio e junho, passando, 

noS meses seguintes, a obter os reajustes pre
vistos no inciso I_ ~o artigo anterior. 

§ 39 O~ Grupo m terá, em junho de 1989, 
uiri re"ãjuste equivalente ao Índice de .Preços 
ao Consumidor (IPC) de fevereiro e março, 
em julho de 1989"otiiroria]Uste-igü~J ao Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) de abril, e 
receberá, em agosto, reajuste igual ao Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) acumulado 
dos meses de maio, junho e julho, passando, 
nos meses seguintes, a ~bter os reajuStes p_re
visto$_no inciso 1 do artigo anterior. 

Art 5" -Nos reajustes de que trata esta lei, 
é racultada compensação de vantagens sala
riais concedidas a título de reajuste ou anteci
pação, excetuada a ocorrida na data-base. 

Parágrafo único. A compensação mendo
nada no ctiput deste artigo será realizada nas 
revisões mensais ou trimestrais previstas nos 
arts. 29 e 3c, respectivamente. · 

Art. 69 Os aumentos re"ais e _a melhoria 
das condições de trabalho serão fixados em 
Convenções e Acordos Coletivos ou decisões 
normativas, _observada, dentre out_ros fatores, 
a- -compatibilização com o mercado de traba
lho, a produtividade e a lucratividade do setor 
ou da empresa. 

Art. 7o Em qualquer circunstância, não se 
dará efeito suspensivo aos recursos interpos
tos em processo de dissídio coletivo. 

Art. 8':' Nos termos do inciso l1l do art. a~ 
da Constituição Federal, as entidades sindicais 
poderão atuar como substitutos processuais 

__ da çategoria, i-tão tenc!_o eficácia a desistência, 
a renúricia e transação individuais. 

Art. 9'? Esta lei entra em vigor em 1 ?'de 
-junho de 1989. 

_ Art._ 10. Revogam-se as dispoSições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
~_Passa-se,-agora, à--ãpreciação do Requeri
mento n~ 287 IB_f! .• de ~~.aência, li~q no ~e
di ente, para o Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n? I I, de 1989: 

Em votaçao o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (P.;2usa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciaÇão da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de_ Lei da Câmara dos Deputados n" 11, 
de_ J 989, que dispõe sObre o salário mí
nimo. 

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econõmicos. 

Solicito ao nobre Sena"dor Márcio Lacerda 
o parecer da Comissão de Assuntos Econô-
micos. · 

O SR. MAA_CIO LACERDA (PMDB -· 
MT. Para emitir parecer. Sem revisão _do o_ra
dor.)- Sr_ Presidente, Srs. Senadores, antes 
de pass.ir-à leitura do parecer, gostaria de fazer 
uma dec.laração que me parec~ dever de jus
tiça. 

Estava designado para relatar este projeto 
6 nóbie Senador Leopoldo Peres. Como estu
dioso, procurou S. EX~" encontrar uma fórmula 

e chegou à conclusão que devia alterar a pro- · 
posta inicial. Como homem disciglinado, parti
dário, mesmo estando convenddo de que a 
sua posição_ era a correta, mas podéiia caUSar 
Um impacto talvez insuportável para a Previ~ 
dência, coristatou o Senador Leopoldo Peres, 
na sua consulta, que a maJoria da bancada 
tinha urna posição divergente da sua. 

Portanto, como homem disciplinado parti
dariamente, como homem politicamente ético 
e, respeitando suas convicções, resolveu S. 
Ex" devolver a incumbência à Uderança, que, 
por sua vez, me designou como Relator-Subs
tituto. 

Prestados estes esdaredn1entos, sr. Presi.:
dente, prestado este ato de justiça ao compa
nheirO Senador Leopoldo Peres, pelo seu 
comportamento ético, atitude de que toda so
ciedade brasileira também precisa hoje, espe
cialmente dos hom~_ns públicos passo a ler 
o relatório~ -

Designado pela Uderança como Relator
SUbstituto do presente projeto de lei, originário 
da Câinara dos Deputados, que dispõe sobre 
salário mínimo, tomo de empréstimo algumas 
observações do nobre Colega Leopoldo Peres, 
para melhor transmitir o pensamento da rela
taria do PMDB sobre a presente propositura: 

"É evidente que NCz$ 120,00 corres
pondem a um valor bem abaixo do míni
mo admissível para a sobrevivência de 
alguém, nem se pense digna, mas em 
condições básicas de viver. Seria um lu
gar-comum referir-se a·esse salário como 
um salário de fome. Melhor dizer-se que 
é um salário inexistente. 

Entretanto, nossa realfdade econômi
ca, verdadeiramente difícil de adjetivar, in
viabiliza qualquer solução mais justa, 
mais humana, menos drásti-ca, menos 
dramática. - -

Podemos afirmar que uma economia 
incapaz de assegurar remuneração- mitii
ma à própria sobrevivência é um modelo 
econômico condenado_" 

Gostaria,- se o temPO me pérmitisSe;· de es
coimar o projeto da Câmara de al-gumas im
pertetÇõés a fim de qué a lei que fJXa O novo 
salário mínimo, pelo seu texto, não desse mo
tivo para contestações e até vetos. 

Mas, o fundamental, nesta hora de angústia 
para tantos que sobrevivem nessa faixa sala
rial, o tempo é- um elemento precioso, que 
n_ãó sé- pode desperdiÇar,_ pela urgência que 
tem -o atenafmEmto-das ínodestas aspirações 
de milhões de seres humanos neste País. 

Pela aprovação do projeto, tal como_ veio 
da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente. 

O SR- P~IDENTE (Nelson Carneiro) 
.-Em discussão o projeto, em turno úníco. 

O Sr. Itamar Franco --Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConCédÕ a palavra ao nobre Senadoi Ita-
mar Franco. --

0 SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Pra discutir. Sem revisão do orador,) ~ Sr. 
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Presidente, Srs. Senadores, há pouco oUvimos de eStabelecer um imposto sobre o fatura~ 
o nobre Senador Roberto Campos· falar em - mefl-to das indústrias. Realmente é preciso re-
mercado, falar em mesquinharia. Sr. Presiden- descobrir como abaixar os ·encargos traba-
te, continuo entendendo que o salário mínimo lhistaS nas folhas. 
em nosso País é baixo, em face do crescente Chamaria a atenção. com -muito respeito, 
aumento do custo de vida e da inflação que do Sr. Presidente, dos Srs. Senadores e dos 
aí está. eminentes Líderes, para o art. 3' que me pare· 

Costuma-se falar na realidade económica do c e totalmente infundado e não poderia constar 
País, uma realidade que precisa e terá que da proposição, sob pena de estarmos imagi-
ser alterada, quando .se tem em vista, Robre- _ nando que o sistema brasileiro não é o bica-
tudo,jáoanode 1990, um ano, em que haverá mera!, mas unicameral. Diz o art. 3': 
menor índice de emprego, já caracterizado 
agora em 1989, ano em que haverá carência "A partir de 1' de maio de_l990, 
da poupança, escassez de investimentos, uma o salário mínimo será fixado com base 
sociedade desiludida __ com tudo que aí está em proposta a ser apresentada à Co-

- missão de Trabalho da Câmara dos E não é possível, Sr. Presidente e Srs. Senado-
res, que se possa falar, num País como oBra- Deputados." 
sil, pelo menos no estágio em que nos encon- Por quê? Por que, Sr. Presidente, Srs. Sena-
tramas, em economiade mercado. Economia dores, apenas a Câmara dos Deputados? 
de mercado, num país como os Estados Uni- E vai mais além. O art. 6~ dispõe: 
dos ou Japão, é muito fáCJl, maS aqui, onde . "Ficá instituída a Comissão Perma-
ainda há, às vezes, um controle inepto doGo- nentedoSala'n'oMi - - to à C -mmo JUO Offi!S-
vemo na ordem económica, não é possível são do Tr~balho da Càmara dos Depu-
de falar em economia de mercado. Parti cu- ta dos." 
larmente quando há uma distribuiÇão de ren-
da iníqua, que precisa também ser alterada E vem o art. 7°, para dizer: 
com urgência. "J:; COri1petêi1Ciã_da Comissão Per-

:t: estranho, nobres companheiros, que o manente do Salário Mínimo e_ .Política 
Governo venha falar em déficit da Previdência Salarial a elaboração do projeto, flxan-
Social, venha falar que não tem dinheiro para do valor monetário do salário mínimo." 
pagar os beneficias de uma Constituição apro-
vada em outubro do ano passado. Não é E reza o art. s~ - o que é mals grave, Srs. 
poss'ivel que o Governo;·na s·ua ·mensag-em ---Senadores: 
ao Congresso Nacional, no Orçamento que _"Em sua primeira reunião, no prazo 
foi elaborado para este ano, não tenha imagi- de_ 90 dias da publicéiçã_o desta Jei, a 
nado _que a Constituição já previa esses recur- Comissão do Salário Mínimo e Política 
sos. Nem se diga, Sr. Presidente, que esta Salarial elegerá 0 ~u presidente." 
mensagem orçamentária foi enviada ao Con-
gresso Nacional antes da aprovaçáo da Cons- Notem, Srs. Senadores: primeiro, o que 
tituição de 1988, quando sabemos que a pro- consta dos art. 3o, 7o e ao não precisaria estar 
posta orçamentária, após a aprovação da neste projeto de lei, sobretudo considerando-
Constituição de 1988, sofreu, por parte, do se o aspecto do sistema bicamefãf brasileiro. 
Governo profundas alterações. Particularmente a mim me parece que poderia 

Sr. Presidente, apelo às nobres Lideranças ser apenas um projeto d-e resolUção da-Câma-
desta Casa, sobretudo aos dois maiores parti- ra dos Deputados. 
dos que aqui têm assento. -- - O mais grave, o mais imPortailte, Srs. Sena-

Quem sabe realmente hoje qual é 0 déficit dores, é que, todas as vezes que vamos discutir 
da Previdência Social, não apenas o número matéria da maior importância, matéria que inw 
jogado pela televisão por S. Ex' 0 Ministro do teressa particularmente aos trabalhadores, 
Planejamento, quando diz que esse déficit é nóS, do $~nado da Repúb~ca, temos que dar 
da ordem de 8 bilhões de dólares? Como S. velocidade _ao projeto, sequer temos tempo 
EX' chegou a este número? Quais foram os de examinar com profundidade o projeto. E 
estudos estabelecidos pelo Governo para che- se isso acontecer novamente. Sr. Presidente, 
gar a 8 bilhões de_ dólares? Pergunto ao Seria- vamo-nos deparar com esta situação; quando 
do da República, que neste instante vai aprovar a Câmara dos Deputados examinar, na sua 
esta lei:õligum dos Srs. _Senadores conhece lentidão, ~m projeto e o enviar ao Senado 
esses estudos? Conhece realmente o porquê da República, teremos que dar velocidade, paw 
de o Governo não estar pagando a Previdência ra que eSse projeto na o tenha que retomar 
Social? Como pode 0 Governo ·afirmar, corri - .. à C"amara dos Deputados, para que possa rapi
tanta segurança, que são 8 bilhões de dólares? damente ser sancionado por Sua Excelência 

Sr. Presidente, ao discutirmos este projeto, o Senhor Presidente da República. 
nenhum de nós, pelo menos nós outros, rece- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de 
beu planilha de_ custos do Governo acerca dos continuar na análise ... 
seus gastos com a Previdência SOcial, quando O Sr._ Jutahy Magalhães - Perm_ite V. 
todos sabemos que o próprio Governo não EX' um ãparte? 
cumpre suas obrigações com a Previdência 
Social. O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, 

No passado já se imaginou diminuir os en- nobre Senador. 
cargostrabalhistasdasfolhas.lstojáfoiexami- O Sr. Jutahy .Magalhães- Mais uma 
nado, inclusive, pelo antigo lpea, na tentativa vez, nobre Senador Itamar Franco, nós todos 

- penso qwii-0 Seriã:dO ínteiro - pará'beni
zamos V. Ex' porque-mostra preocupação no 
exame das matérias que chegam ao Senado. 
V. ~ tern_tQda razão quando aponta essa 
falha grosseira vinda da Câmara dos Deputa
dos, e mais razão tem quando protesta pelo 
fato de nós, aqui, sermo·s a Câmara revisora 
e estarmos sempre premidos pelo tempo e 
pela pressão de todos, porque não podemos 
emendar nada, senão o projefo terá que retor
nar à Câmara, para nova votaÇão. Na realida
de, estamos presos àqueles que são omissos. 
Na Câmara, infeHzménte: estamoS submissos 
ao Colegiada de Uderes. Quando. não chegam 
a um consenso, nada se vota, porque não 
se coloca no plenário númerO SUficiente para 
fazer aquilo que a democracia determina, que 
é a vontade da maioria. Desde que não haja 
esse consenso prévio, não conSeguimos che
gar ã nenhuma soluçáo nos projetes polémi
cos. Resultado: estamos aqui, no Senado, 
sempre submissos a esse consenso que vem 
da Câmara dos Deputados. V. Ex'-tem toda 
razão. No Senado, somos Câmara Revisora. 
Temo-s que-emendar as propostas que nos 
chegam dentro das nossas obrigações e da
quilo que julgarmos certo. V. EX" tem razão 
e têm razão as Lideranças, que, parece, já es

-tãO determinadas· a derrubar a proposta origi
nária da Câmara. Portanto, mais uma vez, pa
faberi.lzo V. EX', rlobre Sen<idor. V. Ex" demons~ 
tra a sua preocupàção, e, assim, fica explicado 
porque_ está aí lembrado p~ra nóvoS cargos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- MuitO obri
gado, nobre Senador Jutahy Magalhães. Co
nhe-ço V. Ex' há maito tempo nesta CaSa. Aqui 

- aprendi a admirá-lo e a respeitáwlo pelas suas_ 
- posfções. V. Ex• toca num ponto· da maior 

importância. Por isto que dá a descaracteri
zação d<?s partidos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
· Fazendo soar a ·campainha.)- Alerto ao no

bre orador que _o seu tempo era de cinco minu
tos, e V. Ex' está falando há quinze minutos. 
O assunto que V. Ex~ levanta é de tal relevância 
que a Mesa concordou. Porém, ·peço· a· V. fr' 
nª9 _conceda _apartes, ainda que seja do nobre 
Senador Jutahy Magalháes-
-- - - - -

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi· 
-dente, Vou eriCerTar. 

Toco num ponto que V. Ex'_sempre-defen
deu ao longo de_ ~ua vida pública: .a d_escarac-
terização dos partidos, ocasionada exatamen
te por esses acordos, esses aconchegas. É 
preciso que cada: partido assuma o seu com
promiSso não só com o seu eleitorado, mas 
com o seu programa, e venha, aqui, indepen
dente de acordo, expressar o que realmente 
sua corrente partidária pensa. Assim, Sr. Presi
dente, estaríamos obrigando as maiorias nas 
Casas a· aprovar ·aquilo para o Que elã:s for"am 
eleitas. -(MUito bem!) 

O SR. PRESiDENlE (Nelson Carneiro) 
- Muito obrigado a V. ~. pela referência 
que faz à identidade partidária que se está 
esvafndo no Congresso brasileiro. 
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O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL IIADDAD (PSB - RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador,) -:-Sr. Presi
dente, Srs. Sefl8dores, leu o nobre Senador 
Itamar Franco a(ehtatnente o-projeto de lei 
oriundo da Câmara , e já nos havia alertado 
sobre o fato que ora traz ao conhecimento 
dos nobres Senadores. 

Sr. Presidente, estam-os inferessados em dar 
aos trabalhadores, o mais rapidamente possí
vel, o seu salário_mínimo. Reconhecemos_ que 
é um salário muito abaixo da realidade e das 
necessidades da classe trabalhadora. O pró
prio GoVerno declaroU" que, ao fim do seu 
mandato, o trabalhador chegaria a um salário 
que correspondesse a cem dólares. No entan
to, hoje este salário, que já tinha chegadO a 
sessenta dólares à época do Plano Bresser, 
está em quarenta dóJares. T_er'áos de reconhe
cer, embora não seja um salário ideal, deve
mos dar este primeiro passo, concedendo es
se aumento, indo o salário mínimo para cento 
e vinte cruzados novos. . "- __ . 

Sr. Presidente, qual a nossa estranheza ao 
ouvirmos declarações dos Srs. Ministros da 
Fazenda e do Planejamento, que a Previdên_cia 
não teria c_ondições de arcé!-r _com as despesas, 
com o pagamento dos aposentados e pensio
nistas, caso esse salário fosse conc_edído. 

T odes sabem, Sr. Presidente, que a Previ
dência deveria viver de três contribuiçõ_es: a 
do Governo, a dei classe empresarial e a da 
classe trabalhadora. No entanto, em determi
nado momento, o Ministro da Previdência faz 
uma caríssima propaganda publicitária em to_
dos os veículos de comunicação, afirmando 
que, atê que enfim, o _Governo está reconhe
cendo que o salário, que as vantagens _que 
deveriam ser concedidas_ aos aposentados, e 
se enc_ontravarn defasadas, estavam agora 
sendo r_eajustadas. _ 

Primeiro, incide S. Ex" num erro,--quando 
diz que foi o Governo. FOi O Congresso Nacio
nal que colocou dentro da Carta magna, du
rante a Assembléia Nadonal Constituinte, esse 
dispositivo; segundo, é preciso que fique bem 
claro que, num país sério, a aposentadoria 
deveria ser um prêmio. No Brasil, é um cas
tigo. 

Sempre que não há condições de se pagar 
alguma coisa, sacrificam justamente aqueles 
que mais necessitam, que são as viúvas e os 
aposentados. 

Quando o homem-o homem ou a mulher 
- chega à idade avan_çad_a, à fase _em __ que 
naturalmente o número de doenças é m9i9r, 
em que há necessida.de de um número ma!or 
de medicamentos, necessitando de_rnaior nu
merário, justamente nessa oçasião tentã~se 
castigar o aposentado, dizendo que não há 
condições para pagamento das aposentado-
rias e das pensões. _ _ _ 

Sr. Presidente, levantou o nobre_ Senador 
Itamar Franco uma questão extremamente 
grave: estamos, aqui, abdicando do dlreito de 

participar de uma comissão para elaborar o 
salário mínimo neste País. Pura e sfmplesmen
te, estamos abdicando do nosso direito. E S. 
Ex" com perspicácia, S. EX' que não vota nada 
sem_ antes fazer urna leitura aprofundada dos 
Projetas, nos alertou._ E, neste momento, vejo 
que, a sua fala mobilizou os nobres Pares, 
que discutem o que fazer para resolver este 
problema. 

Estas, Sr. Presidente, as considerações que 
eU queria "fazer neste momento. (Muito bem!) 

o·· sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a pãlavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
discutir. S~m revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, inicialmente, falarei so
bre a tramitação desse projeto de salário míili
mo, fruto de acordo na Câmara dos Depu
tados e que trouxe muita polêmica, quando 
centramos a sua discussão no valor de 120 
cruzados. 

Na Constituinte, nós, para resguardar os 
aposentados ~ e devo dizer a V. Ex• que fiz 
parte da comissão e sou um dos autores do 
projeto - atrelamos durante um período o 
salário mínimo como referência, para regula
rizar as aposentadorias. Isto porque, muitas 
vezes, a pessoa que se aposentou em 1972 
com cinco ou seis salários mfnimos, agOra 
está recebendo pouco mais de um salário rní~ 
ninio e melo. Assim é que, a- partir de 5 de 
abril, todos os aposentados passaram a perce
ber o número de salários mínimos igual ao 
que recebiam quando da sua aposentadoria 
inidal. · 

Foi tão importante essa medida que o Go
verno federal resolveu fazer uma publicidade, 
dizendo que está pagando os aposentados, 
reajustando as pensões, o que não deixa de 
ser verdade. Apenas a empresa publicitária se 
esqueceu de dizer que a iniciativa se deveu 
ao Congresso Nacional, quando reunido em 
Assembléia Nacional Constituinte, promulgou 
a Constituição que _todos juramos obedecer. 

Pois muito bem, ficamos_ com a discussão 
centrada no valor de 120 cruzados. Por quê? 
Primeiro por entender que este é o mínimo 
dos mínimos suportável, neste instante, para 
Os trabalhadores do Brasil. Por outro lado, 
aqueles que tiverem o seu salário novamente 
revisto à luz desse novo salário levarão a Previ
dência Social a uma despesa adicional de 
mafS Ou_menos cinco bilhões de dólares. 

Esses cálculos, pedi-os a funcionários cre
denciados da Previdência, e eles me relataram. 

Convidei, então, o honrado Senador Leo
poldo Peres para relatar a matéria. Discutía
mos se não era melhor, neste momento, colo
c;~sse:mos os 120 cruzados novos para ostra
balhadores da seguinte maneira: 90 cruzados 
novos como salário mínimo, e 30 como abo
no. E esses salários, tanto os 90- corn"o os 
30 cruzados novos, seriam reajustados men-

- salmente, não s_ó_ quanto à inflação, como te
riam um ganho adicional, um incremento de 

3% ao mês, para que o poder de compra 
do salário mínimo pudesse voltar ao tempo, 
ss D_eus quiser, dentro_desse patamar, pudes
se ter o poder de aquisição, daqui a dois anos. 
que tinha em 1960. 

Conversei com o nobre Senador Leopoldo 
Peres e S. Ex• aquiesceu de pronto. Confes
sou~me que pensava da mesma maneira, OU' 

seja, que precisávamos dotar o Pais de um 
salário mínimo melhor, mas também não po
díamos sacriftcar os cofres da Previdência So
cial, porque a Previdência Social é o último 
refúgio do pobre, do desesperançado deste 
País, que, muitas vezes, vai buscar uma con
sulta, urna pequena aposentadoria para um 
membro da famüia, assistência à maternidade, 
ao enterro etc. Em tudo isso a Previdência 
está ali, junto do trabalhador brasileiro. Dizia
me-S. EX', se isso provocasse - digamos -
um desencaixe muito grande na caixa, poderia 
advir daí dois fatos: ou o atraso, que seria 
terrível para os assalariados; ou, por outro lado, 
o Governo teria que emitir para pagar a Previ
dência, porque o Governo é, verdadeiramente, 
devedor da Previdência, segundo informações 
seguras, de mais ou menos 23 bilhões de dó
lares. 

Uma coisa também é fàto. Sabemos que 
o Governo não tem recursos disponiveis, 
cash, em caixa, para pagá-los. Para f8.zê-lo, 
teria que emitir, o que, sem dúvida alguma, 
traria inflação, irrigaria a: base monetária, viria 
a Inflação, diminuindo também o poder de 
compra do salário e o poder de compra do 
aposentado. 

Tudo lsso acertamos e o nobre senador 
Leopoldo Peres acatou a incumbência de fazer 
o reJatôrio. 

No entanto, S. Ex" que é um politico expri
mentado, um político ético, como muito bem 
diSse o nobre Senador Márcio Lacerda, verifi
cou que esse pensamento não era o pensa
mento da maioria da bancada. 

Vejam em que situação se encontra um polí
tico neste momento. Deve fidelidade à sua 
Bancada e ao seu partido, mas deve fidelidade 
também à sua consciência. 

Então, o que deveria fazer o nobre S€n8_dõr 
Leopoldo Peres? Outr~ __ coi_s_a que não o que 
S. Ex' fez. Enviou-me um ·pedido de renúncia, 
acompanhado de uma carta que gostaria de 
ler, para que constasse do Anais desta Casa, 
a fun de que nós políticos, que aprendemos 
todos os dias no Congresso Nacional, tivésse
mos mais urna lição desse político digno, que 
me honra muito ser seu amigo e seu- correle
gionário. 

Eis o teor da carta: 

"Senador Ronan Tito, Uder dO PMDB 
no Senado. Meu prezado amigo e Líder. 

· - Chega ao_IT\eu co"nh~~iinento ~ a im
prensa já noticia ~·a posíção das Lide~ 
railç_as partidárias, na Câmara dos Depu
tados, coiltrárlá à tese que serviu de o_rien
taçãO ao relatórlo o que teria eu de ofere
cer ao projeto de lei de fixação do novo 

· valor do sálario mínimo. - · 
Percebo que a maioria dos Sen-dores 

inclina-se na mesma direção tom~da pelo 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAélóNAL (Seção U) Quinta-feira 25 2393 

SrS. Deputados, Não me tie"Qo a· 'planejar 
no terreno das idéiaS. mas. com os cabe
los polvilhados pelos anos, já não medis
ponho a lutar com a aritmétic-a. Maioria 
é maioria. 

Tenho a convicção de que a solução 
adotada pelo substitutivo que elaborei, se
qüenciando entendimento desta Lideran
ça com a área técnica do Governo, é a 
que melhor atende aos interesses da so
ciedade. 

Não quero, caro Líder, apesar da minha 
convicção, assumir a postura de feudário 
da verdade. 

Assim, devolvo-lhe designação com 
que me distinguiu. 

Caberâ ao colega que vier a me subs
tituir na Relataria restaurar a paz no seio 
das tribos de Israel. 

O volver dos dias há de mOsfrar quem 
detinha a razão, veritas filia temportlis. 

~~rdialmente Senador Leopoldo P~
res 

Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex" e ao Sena
do Federal que esta carta é bem o retrato 
de um homem, de um polftico_ético que, como 
muito bem o disse o Senador Márcio Lacerda, 
também vê os seus deveres com -o partido 
e para com a maioria do seu Partido. 

Neste momento parabenizo a Bancada do 
PMDB e também felicito-me por ter em nossa 
Bancada um homem de quilate, de enverga
dura e de competência política, além de ético 
o Senador Leopoldo Peres. 

Agora, para encaminhar a matéria, Sr. Presi
dente, nós nos fixamos como disse no irúcio 
do discurso, na questão do quantum mas 
confesso_ também que ficou despercebida, 
não só para mim, como para muitos Mem
bro_s, a questão dos arts._3°, 6", 7<~ e a~. que 
criam na Câmara dos Deputados uma romis
são, sob a égide da Comissão de Trabalho, 
para elaborar o projeto de salário mínimo. Não 
quer essa comissão, de maneira alguma, ex
cluir o Senado como Casa revisora. Apenas 
lá seria o foro de discussão e de apresentação 
do salário mínimo. Oaro e evidente está que 
essa lei não quer, nem poderia, em momento 
algum, suprimir o Senado como Casa reVf~ 
sora. 

Sr. Presidente, recebendo as lições do emi
nente Senador Leopoldo Peres, eu gostaria 
de dizer que, neste momento, não é político 
tentar aprovar esses artigo_s. Por isso mesmo, 
subscrevemos pedido de destaque- os emi
nentes Líderes Senador Jarbas Passarinho, 
Senador Edison Lobão, Seriador Fernando 
Henrique Cardoso, Senador Affonso Cãmargo 
e outros Líderes desta Casa-....:. para os arts. 
39, 6°, 7o e 8\ para derrubá-los. Assim ficaría
mos com aprovação desse projeto apenas no 
que tange e no que trata, essencialmente, do 
quantum do salário mínimo, que é de 120 
cruzados. 

Sr. Presidente, condamo a minha Bancada 
para que aprovemos o valor de 120 cruzados, 
apesar das razões que expus no início da mi
nha peroração. (Muito bem!) 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a pala
vra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, para discutir. 

O SR. JARBAS PASSARINHO PRO
NUNCIA DISCURSO Q(JE, EIYTREGCJE 
A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBU-
0100 POSTERIORMENTE. 

O Sr. Edison Lobão - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O JiR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão para discutir. 

_ OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, por tratar-se de matéria de extrema im
portância e de repercussões graves na econo
tnicl do -Pa-íS; Tomel a iniciativa de conSUltãr 
todos os _Senadores da minha Bancada, do 
PFL, e tive a alegria de constatar que todos 
apóiam o projeto que estamos votando agora, 
ou seja, a elevação do salário mínimo- para 
120 crUzados. 

Estamos persuadidos~ de fato- o salário do 
Brasil é muito baixo. O Próprio Governo tem 
admitido a perda de poder aquisitivo do salário 
mínimo. Então, este é o momento de se cor
rigir essas falhas que vêm de longo tempo. 
- É preciso que se _diga que o Senado está 
votando em regime de extrema urgência. Este 
projeto chegou ontem ao Senado e já hoje 
obteve parecer faVorável, e o estanlos votando 
neste instante, Q que demonstra o interesse 
do Senado da República por tudo quanto diz 
respeito à sorte do trabalhador brasileiro. -

E bem verdade que não podemos deixar 
de fazer as alterações propostas, aqui, pelos 
Uderes. 

Do mesmo modo que o Senado foi capaz 
de votar esta lei em 48 horas, estamos conven
cidos de que também a Câmara o fará, até 
porque a ~ara já _examinou_a questão deti
damente. Terá que examinar apenas as altera
ÇõéS propostaS pelo Senado. 

Sr. Presidente, devo também pronunciar 
uma palavra de defesa do Governo, no que 
diz respeito-ã Previdência Social. 

Já se viu que a ConstituiçãO,· por nós votada, 
criou uma série de vantagens para o aposen
tadQ ~ para os trabalhadores que hoje ainda 
não estão aposentados. Em razão disso, as 
dificuldades da Previdência cresceram. Não 
vamos culpar este ou aquele Governo pelo 
que aconteCeu ou pelo qUe ·está aContecendo 
com a Previdência. Mas esta é uma realidade, 
e a Previc' 'meia também é fundamental para 
a vida dos trabalhadores. Tem os uma legião 
de aposentados e teremos, amanhã, uma le
gião maior ainda de aposentados. Na medida 
em que não tivermos ·cUidado com a Previ
dência, ·estaremos -condenando os nossos 
aposentados atuals a dificuldades imensas, as
sim como os futuros. 

Por isto é que precisamos entender as difi
culdades do Senador Leopoldo Peres e as difi-

culdàdes do Governo quanto ao salário míni
mo no patamar de 120 cruzados novos. 

Sr. Presidente, declaro, em nome da BanR 
cada do PFL, que o nosso Partido apoiará 
este projeto. Apoiará este projeto e apoiará 
também os destaques que foram propostos 
pelas Lideranças. O fu_ndamen~. no projeto 
é o teto de 120 cruzados novos. Sabemos 
que a partir de agora cada trabaJhador terá 
o mínimo de salário Correspondente a- 120 
crUzados novos·. 

Esta é a posição da Câmara. É a posição 
unânime também do Senado._ 

Estamos, portanto, dando a nossa contri
buição e assumindo as nossas responsabi
lidades quanto a este problema fundamental, 
seguros de que com isto estaremos contri
buindo para que o trabalhador brasileiro, que 
tem uma situação péssima neste País, passe 
a fer dias melhores ao lado de suas famílias. 
(Muito bem!) -

O Sr. Fernando Henrique Cardoso
Sr. Presidente, peçç:> a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB- SP. Para discutir. Sem i-evi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. S_ena
dores, o PSDB votará também a_ favor do pro
jeto ora em discussão. 

TIVe a satisfação de assinar o pedido de 
destaque, junto com os demais Uderes desta 
Casa, no sentido de que não aceitemos, sem 
maiores discussões com a Câmara, qual vai 
ser a função do Senado na negociação do 
salário mínimo do ano seguinte, de 1990. 
Também temos preocupaç:ão com o qúe pos
sa acontecer com a -Previdência Social, mas 
de outro ângulo. 

Tenho visto na televisão o Governo procla
mar as virtudes da nova ConstituiÇão.. E de 
ter praticamente tentado apossar-se de medi
das às quais se opôs no mome~to da votiçã~. 

Ora, se o Governo-faZ propãganda- das van
tãg'ehs da Previdênda Social, e aceita essas 
medidas como boas, corno poderíamos nós 
agora restringir aqUilo que foi nossa decisão 
ontem na Constituinte, -e que é hoje objeto 
de louvor, e até mesmo de apropriação ínc:lé
bita, em tennos de propaganda, por parte do 
Governo? Não vejo como. 

O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- Pois não: -

O Sr. Edlson Lobão - O Governo n§o 
faz propaganda, o Governo informa ao povo 
das providências que está tomando, em razão 
até das determinações da Constituição atual. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- E se esquece de dizer das determi
naÇões, e informa com muito júbilO.- I:: ·até 
bom que ele fique coritente, ex post, com aqui-
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lo a que se opôs no_ momento da votaç.!'lo. 
Mas se opôs. 

O Sr. Edlson Lobão- Não é uma propa
ganda. É uma informaç-ãOãOpoVo. 

O Sr. Jutahy Magalhães_- Permite V. 
Ex" um aparte, nobre Senador-fernando Hen
rique Cardoso. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Se ess·a- infórrilé!içãO vem cercada 
de agrado por parte do Governo, razão adido
na! para votarmos esse aumento com tranqüi
lidade. Se o próprio Governo entende_ que es
sas medidas são de justiça, e são, cabe ao 
Governo encaminhar, isto sim, o plano relativo 
à Previdêncía qu"e perri1ite" _à Previdênciã se 
financiar. Esse plano não veio até hoje. Com 
esse plano a Previdência há de se financiar 
e nos será possível. então, fazer o que todos 
queremos..::..._ justiça social e melhores salários. 

Ouço o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Fernando Henrique CardOso, V. Ex" fala 
que o Governo está qUerendo apossar-se dos 
benefícios concedidos pelá ·constituição; O 
Goverrio esta sendo ·coe-rente, porqUe quer 
apossar-se disso, como já se apossou do di
nheiro qUe a CoriStifUíÇão ·tinha deteni1inãdo 
fosse trarisferido para a Previdência, a ftm de 
pagar seguridade social. Então, ele está apos
sando-se de tudo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO-Se ao apossar-se, também pagasse 
a dívida para com a Previdência, as contaS 
estariam zeradas. Não assumo essa posição 
de achar que é tão fácil resolver o déficit
e já vejo· o Senador Jarbas Passarinho apreS
tando-se para um aparte, e S. Ex•, melhor dO 
que ninguém, sabe das 'dificuldades da Previ-
dência. · 

Concedo C5 aparte ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu qüeria 
apenas salientar um ponto para V. Ex', se me 
permite. É que, em 1984, nós estávamos safn
do da recessão económica, e 1983 tinha sii::h 
um ano terrível, e meu eminente amigo Miriis
tro Hélio Beltrão, conhecendo muito a Previ
dência, fez com que o seu "avião pousasse"', 
para que eu "decolasse" na direção do tor
mento que vinha aí. Então, em 1984, eu-con
segui, com o Ministro Delfim Netto, o ·paga
mento da cota correspondente ao Governo. 
Confesso a V. El(' que, apêsar de Ministro, não 
sabia o que era conta gráfica do Banco do 
Brasil ~ eu suponho que a conta movimento 
é a mesma coisa. Foram 1 trilhão e 200 mi
lhões de cruzeiros antigos, que foram pagos 
naquela ocasião, porque era o que a União 
deveria pagar. Então, depende muito também 
do que se passa. Quando a Previdência vái 
bem, o Iapas está c_om- muito dlnheiro em 
caixa, o Governo se retrai, e os Ministros dei
xam que essa retração se faça. Infelizmente, 
Senador, não repuseram um centavo da reser
va de contingência da Previdência. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO ~-Yeja o Senado que o Senador JarK 
bas Passarinho, com a autoridade que tem, 

_ e acres-cido do fato de que foi Ministro da 
Previdência, está dando razão a este ponto 
de vísta._ O Governo, realmente, deve preca
ver~se nos momentos de vacas gordas e pagar 
a Pfevidência. Na verdade, esse d~ficit só se 
resolve quando houver expansão econômtca. 
Eu mesmo já fui objeto de uma observação 
do Senador ,Jarbas Passarinho, em outra opor
tütlidade, quando falava sobre a Previdência. 
S. Ex" mostrava que na Nova República um 
Mini.$tfo, que prezo muitO; o Ministro Waldir 
Pires, se beneficiou da expansão econômica 
.;..:.. ê" CY déficif da-PreVidência desãpareceu CO· 

nio por en<:juanto. Havendo expansão, as coi
sas entram nos eixos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- É pena que, 
agora, ele seja candidato a Vice, porque ele 
podia voJtar, para zerar o déficit. 

O SR. FÊRNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- Quem sabe? Quem sabe, ele ain-da 
possa? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não quero 
alongar-me. Creio que ó Senado tem razões 
deSobra pai a votar este aumerito com tranqüi
lidade, fazendo as ressalvas pedidas pelo Uder 
Ronan Tito, que tem o nosso endosso. (Muito 
bem!) 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Affonso 
Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR._ Para discutir. Serri revisão do orador.)
Sr. Presidente, há um ac-Oido de Lideranças, 
e estamos correndo contra o relógio. De modo 
que eu go§;taria de fazer um apelo aos Srs; 
Senadores, para que votássemos, imediata
mente, a matéria, porque teremos, a seguir, 
uma· sessão do Congresso Nadonal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais nenhum Sr. Senador 
que -queira fazer uso da palavra, está encerrada 
a discussão. 

Passa-se à votação da matéria. 
Sobre a mesa, requerimentos de destaque 

que serão lidos pelo Sr. 1 ;- Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 290, DE 1989 

. Nos termos do art 347, alínea ç, çlo Regi
mento Interno, requeiro destaque para rejei
ção do art 3• do PLC n• 11/89. 

saia das Sessões, 24 de maio de 1989. ~ 
Ronan Tito -Jarbas Passarinho- Fernando 
Henrique Cardoso. 

REQUERIMENTO N•291, DE 1989 

Nos termos do art 34 7, alín'ea c, do Regi~ 
menta Interno, requeiro destaque para rejei
çãO do art 6~ do PLC N~' 11/89. 

Sala das Sessões, 24 de m_aio de 1989. -
Ronan 7lto -Jarbas Passarinho- Fernando 
Henrique Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 292, DE 1989 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro destaque para rejei
ção ·do art. 79 do PLC N9 11/89. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1989.
Ronan Tito -Jarbas Passarinho- FeriUJndo 
Henrique Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 293, DE 1989 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro destaque para rejei
ção do art. 89 do PLC f'iç 11/89. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1989. -
Ronan Tito -Jarbas Passarinho- Fernando 
Henrique Cardoso . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos de destaque para a rejei
ção de dispositivOs invocam Uma décisão so_. 
bre a matéria a que se referem; e afrontam 
esses_ dispositivos o art. 61 da ConStituição, 
que dá competência também ao Senado Fe
derai p-ara: a--lilídãtiVif de leiS desta natureza, 
e não somente à Càmaréi dós D_eputados. 

os- requerimentos serão votados, portanto, 
após a_apreciação da matéria principal. 

Votação do projeto, com ressalva dos desta-
qües solicitados. - -

Os Srs. Senadores-que o-aprOvam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com a abstenção do nobre Sena
dor Leopoldo Peres. 

I:: o seguinte_ o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•U, PE 1989 

-(N~" 1.482/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o salário mínimo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. "1~' O valór" do salário mfnimo de que 

tratra o inciso IV do art. 7~ da Constituição 
Federal fica eStipulado em NCz:$ 120,00 (c_en
to e vinte cruzados novos), em todo o território 
nacional, a partir do dia 19 de junho de 1989. 

Arl 29 o- vatõr do salário mínimo estipu
lado no artigo anterior será corrigido, mensal
mente, pelo índice de Preços ao Consumidor 
(lPC) do mês_ anterior. 

§ 19 O salário mínimo do mês de outubro 
de 1989 será o de setembro de 1989, corrigido 
na forma do caput deste artigo e acrescido 
de 12,55% . .· 

§- 2"9 Apartirdenovembrode 1989, inclu
sive, e a cada bimestre, o salário mínimo será 
calculado com base no_ disj:>osto nO caput 
deste artigo. _ _ _ 

Art. 3~' A pãitlr de 1 o de maio de 1990, 
o ~lário mínimo será fiXado com base em 
proposta a ser apresentada à ComiSsão de 
Trabalho ·da Câmara dos Deputados, até o 
dia 15 de novembro de 1989, pela COmisSão-
Permanente de Salário Mínimo e Política Sala
rial de que trata o art. _69 desta lei, o qual será 
apreciado em regime de urgência e com pre
cedência na Ordem do Dia. 

ArL _49 - -Fica vedada a vinculação_ do _salá
rio mínimo para qualquer fim, ressalvados os 
b€!lefícios de prestação continuada pela Previ
dêncvia social. 
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Art. 5• O salário mínimo horário e igual 
ao quociente do valor do salário mfnlmo de 
que trata esta lei por 220 (duzentos e vinte), 
e o salário mínimo diário, por 30 (trinta). 

Parágrafo único. Para os trabalhadores 
que tenham por disposição legal o máximo 
de jornada diária de trabalho e~ menos de 
8 (oito) horas, o salário mínimo será igual 
àquele defmido no caput deste artigo, multipl
cado por 8 (oito) e dividido por aquele máximo 
legaL 

Art. 6° Fica instituída a Comissão Perma
nente do Salário Mlnimo e Política Salarialjuii
to à ComisSão de Trêibalho- da -camara dos 
Deputados. 

Parágrafo único. Fica assegurado aôs tra
balhadores· e aos empregadores a participa
ção de suas assessorias técnicas credencia
das, sem prejuízo de outras entidades sindi
cais. 

Art. 7~ É competência da ComiSsão Per
manete do Salário Mínimo- e Política-Salarial 
a elaboração de projeto flXarido o valor mone
tário ao salário mínimo, regras para o seu au
mento real e preservação do seu poder aquisi
tivo, de acordo com ·a· disposto no iilCiso [V 
do art. 7" da ConstitUição Federal. . - .. 

Art. 89 Em sua primeira reUniãO, nO préizo 
de 90 (noventa) días dã publicação desta lei, 
a Comissão Permanente do S_alárlo Mínimo 
e Política Salarial elegerá seu preSü:lente e ela
borará seu regimento _interno, o -qual será 
aprovado pela Comissão de Trabalho~ 

Art. 9? A partir_da publicação desta lei, dei
xa de existir o _,salário· mínimo de ·referência 
e o piso nacional de salários, vigorando apenas 
o salário mínimo. - -

Art. 10. Na hipótese de esta lei ter vigên
cia após a data de 1" de junho de 1989, o 
valor estabelecido em seu art. 1" será corrigido 
na forma prevista no art. 2° · 

Art. 11. Esta lei entra vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação- o ·requerimento· de destaque 
para a rejeição do art. 39 do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queira, 
permanecer sentados. (Pausa.) 

O Sr. José Fogaça-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) ~Sr. 
Presidente, gostaria de saber se V. Ex• esta 
colocando em votação apenas o requerimento 
ou o destaque? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento é de destaque para a rejei
ção do art. 3? do projeto. Já envolve decisão. 

Aprovado o requerimento de destaque para 
a rejeição, não há necessidade de haver outra 
votação. 

V. ~-quer encaminhar a votação? 

O SR; JOSÉ FOGAÇA - Gostaria de 
encamihhar contrariamente, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. EX'· 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui estOu cor
rendo o risco de parecer muito mais o Senador 
Itamar Franco do que o Senador José Fogaça, 
ou seja, estou rigorosamente solitário na mi
nha posição. Estranhamente, p_onh<>me con
trariamente a uma proposta do Senador I ta-_ 
mar franco. S. Ex' levantou a supresSão do 
a_rt. 6" e dos demais artigos atinentes à Comfs
são de Política Salarial. Parece-me que a Casa 
-se encatnittha no sentido da aprovação desse 
destaque supressivo. Devo chamar a atenção 
para este problema, para o erro deste gesto, 
porque, defendo Sr. Presidente, o Senado com 
unhas e dentes. 

Sr. Presidente, quem_ m~is v~zes as~mou 
a tribuna da Assembléia Nacional ConstitUinte 
para defender a neces-sidade da existênCia do 
Senado comO Casa dos Estados e do equilí
brio federativo, foi este modesto Senador . 

. No enta"nto, neste momento~quero crer que 
devemos reconhecer, de acordo como que 
pfecScreve o art 45 da COristllUíção, que a Câ
mara dos Deputados é a Casa d<?,. povo, e 
que o Senado é a Casa dos Estados. E legítimo 
que a Câmara tenha ã lhiCiativã desta matéria, 
que venha lhe competir a possibilidade, atra
vés da sua Comissão de Trabalho, Comissão 
eSta Que'rião exiSte ho Sertado .. da República, 
de gestiohã.r tOdas ·as tratativas. iodos os acor

. dos que se possam travar, estabelecer, dentro 
desta matéria. 

Chamaria a atenção para o fato- de que a 
Cornfssão _de Política Salarial, implantada por 
este projeto de lei, terá representação creden
ciada dos sindicatos de trabalhadores e de 
sindicatos patronais, permitindo que a socie
dade çiyil, através de_ s_eus representantes legí
timos, se introduzam na discussão e na elabo· 
ração dos projetes de lei referentes ao salário 
mínimo:- - - --- · - -

_ Por outro Iadq, ao dar a competência a uma 
Comissão de Politica Salarial, elimina-se, prin
cipalmente no período pré-eleitoral, o jogo de
magógico de projeto~ Inviáveis que não estão 
em nada de acordo co_m aquilo que possa 
suportar-a economia nacional, e que, por um 
jogo político eleitoreiro, alguns Parlamentares 
costumam apresentar às vésperas das elei
ções. Corri isto, obriga-se à negociaçãO; abri~ 
ga~·se ao acordo, obriga-se a produzir uma 
proposta que seja, em primeiro lugar, viável, 
e, em segundo lugar, que seja ágil para a sua 
aprovação. Isto eliminaria o discurso demagó
gico, oportunista e eleitoreiro. 

O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com todo o 
prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ 
-Já há tolerância da Mesa em conceder a 
palavra ao nobre Senador José Fogaça. Em 
virtude disto, peço a V. Ex~ que não o aparteie. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito 
praz.er, eu cederia a palavra ao nobre Senador 
Leopoldo Per_es, de quem discordei no _trato 
desta matéria, mas a quem respeito como ho· 
mem de elevado espírito público. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex" já eStá falando contra 6 Regimento; 
mas V.~. sendo uma voz solitária, era natural 
que falasse para dar as suas razões. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Se V. Ex- está 
colocando em votação um-pedido cl_t;!: desta· 
que supressivo, não creio como nlio- se possa 
encaminhar contrariamente ou favoravelmen
te "!:0 destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
---V. Ex" deveria ter encaminhado quando se 
colocou em exame o projeto em si. V. Ex". 
af, poderia ter ocupado a tribuna para fazer 
a Ctíticã às emendas que lhe tinham sido ofere
cidas, depois de lidas essas emendas. 

V. Ex" continua com a palavra, com agrado 
desta Presidêndã. - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA - AgradeÇo a 
V. Ex" a tolerância_, que corresponde à tradição, 
à história pcirlamentar de V. Ex• 

Como atzia, a úniCa forma de evitarmos o 
projeto demagógico, eleitoreiro, oportunista, 
é através de uma Comissão. É evidente _que 
essa Comissão não poderia ser uma COmis
são Mista, porque aos Senadores riã9 conipete 
r8pTesentar o povo, a eles compete represen
tar os Estados .. e áSsegLiúu o eqúillbl-iO fédeia
tivo. Esta é a realidade da Constituição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sei que sou 
Uína voz- sOlítária: m.·as chamaria a atenção 
para a seguinte questão fundamental: se supri
riiirlnos os arts. 6~ e seguintes, conforme re
querimento das Uderanças, este projeto não 
poderá ir diretamente à sanção presidencial, 
terá que voltar à Câmara dos Deputados. Con
siderando que amanhã é feriado, consideran
do que sexta-feira é um dia em que não há 
a prática de votação -na Cârriara, redundará 
no fato de que somente na semana que vem 
a Câmara examinará as emendas propostas 
pelo Seriado, e redundará no fato de que, ten
do o Senhor Presidente da República 15 dias 
para a sanção do projeto, estrategicamente 
estaremos diante. da iminência do recesso, à 
b_eira do recessõ e. quem sabe, sem condições 
de votar devidamente o veto presidencial. 

Falo no veto para falar no mínimo, porque 
poderá vir_~ Presfdênda da Rep(lblica outro 
recurso constitucional que não simplesmente 
um veto para derrubar matéria aprovada no 
Congresso Nacional. 

Daí, porque, Sr. Presidente, defendo a rejei
ção dos destaques, embora saiba que seja 
uma voz solitária, isolada neste Senado. Sei 
que hoje estou mais para Senador_ Itamar 
Fianco do que para Senador José Fogaça. 
Assim mesmo, sinto-me neste dever e o estou 
cumprindo. 
-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

- A Mesa esclarece ao nobre Senador José 
Fogaça que o prazo para a votação deste pro~ 
jeto na Câmara dos Deputados terminará nor· 
malmente no dia 31 de maio. Dia 29 é segun-
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da-feira, 30 é terça.:feifa e 3"1 e quarta-feira. 
Portanto, a Câmara dos Deputados terá três 
dias; mais dias do que teve o Senado para 
examinar esta matéria. 

Quanto à outra afirmação de V. Ex" - e 
é uma homenagem que presto a V. Ex- -
o art. 64 da ConstitUiÇão somente declara que 
terão início na C"ariiãra dos Deputados, obriga
toriamente, para discussão e votação, os pro
jetes de lei de ínkiaúva do Senhor Presidente
da República, do Supremo Tribunal Federal 
e dos Tribunais Superiores. 

De modo que esses textos que estão sendo 
escoimados do projeto, não colidem com ne
nhuma disposição constitucional, e, ao contrá
rio, assegura!ll a esta_ Cas? O- direito de ter 
a iniciativa ein igualdade de condições com 
a Câmara dos Deputados. Náo é possível que 
o Senado abdique desSa prerrogativa em hO
menagem à criação de uma·cai"nissão_ tempo
rária que se vai instituir ,junto ã_uina ComissãO 
permanente da Câmara dos Deputados. 

Devemos preservar as prerrogativas do Se
nado e estamos fazendo-o, neste momento, 
no exercício da Presidência. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. PreSldente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo- a palavra a V. EX", Senador José 
Fogaça. - - -

O SR. JOSÉ FOGAçA·- (PMDB- RS. 
Pela ordem, _sem revisão do orador.)- Peço 
vênia para discordai' âe V. Ex• quanto ao fato 
de que isso prejudicaria o poder de iniciatiVa. 
Apenas _eliminaria a possibilidade de, no futu
ro, alguns projetas não compatíveis, alguns 
projetes que não estejam de acordo com ~ 
realidade nacional, pOssam tramitar impune 
e irresponsavelmente,_ fazendo um jogo q_Uê 
é, na verdade, meramente de cena, um joQ:Ó 
para a platéia. - · -

Estamos defendendo qUe tenha inicio riu
ma Comissão pr6pôa e- COm _tramitaçãO feQü
lar na Cãmara e no senadO, ·sem prejuízo des~ 
sa tramitaçãO, e sem prejuízo das instituiçõeS, 
tanto da Câmara, comO· do Senado. Isso que 
defendemos. Entendemos que, neste mo
mento, _a emenda supressiva prejudica o Prõ~ 
prio salário mínimo. Não estou preocup:aao 
com o 3-1 de maio e o 1 o de junho, a paftír 
de quando passa a vigorar; estou preocupaQo 
com os 15 -dias da sanção presidencial e a 
possibilidade de que o veto venha a ser votado 
nos últimos 1 O dias antes do recesso, e, repitO, 
falo em veto para falar no mínimo, pois poderá 
o Senhor Presidente da República utilizar-Se 
de outros recursos constitucionais para alterar 
a decisão do CongresSo Nacional. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieír6) 
- Passa-se à votação do Requerimento· n~ 
290, de destaque, para a rejeição do art. 3o 
do projeto. · 

Os Srs. SenadOres -que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. - __ 
Aprovado o requerimento, fica sup~mldo 

o art. 39 do projeto. 

O SR. PRESJDENTE_(Nelson Carneiro) 
- Eni votação o R~querimento nç 291, de 
destaque, para a rejeição do art. 6~ do projeto. 

os-srs;-senadores_que o aprovam qUeiram 
perfnãhecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerlniento, fica: suprimido 

o art. 6~ do projeto. 

Õ -SR. P-RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...... Em votação o_ Requerimento no 292, de 
destaque, para rejeição do art. 7" do projeto. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram 
permanet:er·sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovaçio o requerimento, fica suprif11id0 

o art. 7~ do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ Em_ votaç.3o o Requerimento n" 293, de 
destaque, para rejeição do art. a~ do proJeto. 

Os Srs. Senádores que o ap-rovam queiram 
permat"J~Cer sentado?. (Pausa.) 

Aprovado. 
AprÇtvado 'o reqUeríni.ento~ fica sUprii"riidci 

o art. 8" do· Projeto. · ' -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-As alterações aprovadas se constituem em 
emendas supressivas. 

A matéria vai à Comissão Diretora pára ela-
borar_~_Re.dação Final das Emendas. -

O Sr. Chagas Rodrigues·- Peço a pala
vra pela ordem. Sr. Presidente. 

o SR. -PRE$IDENTE_· LN_eison .cafn:eiro) 
-Tem Y, ~ ~ palavra."--, . - · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, pergunto a V. Ex' se foi posto 
em votaçâo o requerimento de destaque para 
rejelçã'? :do art. a~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Acabou de ser votado neste momento, com 
o- apoio de V. Ex" 

- Õ SR. CHAGAS RODRIGUES- Perfei· 
tamer:tte. ObrigadO,_ Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho-Sr. Pre~ 
sidente, peço a pa1avra para uma questão de 
ordem. 

·o SR.-PRESIDENTE (Nefson 'Cai'nelro) 
- V. Ex" tem a palavra. · 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO 
. PRONDNCJA D!SCDRSO Q(JE, ENTRE· 
ODE A REVIsAO DO ORADOR, SERÁ 
PGBUCADO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Eu acredito que o Senado rejeitou ... 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar, se for possível. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca.rneiro) 
...:... .~--ésSes. dispositivos, exatamente por serem 
inconstitudõilais, porque inVadiam e delimi
tavam contra a Constituição ou à atividade 
do Senado Federal. Mas a ponderação de V. 
Ex' fi_gurará entre aqueles documentos que 

serão enviados ã Cãmara na sinopse respec
tiva. 

De qualquer forma, quero antecipar a V. 
Ex' que a Câmara não eStá obiíg'ada a concluir 
pela inconstitucionalidade que nós aqui pro
clamarmos. A Cãmara poderá acolher ou não_, 
Espero que ela acolha as supressões- feitaS
pelo Senado exatamente porque contrariam 
dispositivos constitucionais. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Sr. Presidente, 
eu pedi a palavra para c_ontraditar a questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) 
- É, mas eu não tinha visto V. Ex•, e. estou 
preocupado porque todos nós convocamos 
o Congiesso" para unia reUnião às 16~00 horas 
e não vi V. e:x-· Pedir a palavra, e- são 17 hor:as 
e 9 minutos; se V. Ex" tiveSse se levantado 
eu o teria visto. 

O Sr. Jarbas Passarinho {Fora do micro
fone) - É que o Senador pediu a palavra 
sentado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro) 
....:. É; VL ~pediu a palavra sentado e eu não 
o vi~ mas V . .Ex" quer falar? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidenle, 
de qualquer forma, cedo a vez ao Senador 
Maurício_ Corrêa. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Se S. Ex_~ o 
Senador José FogaÇa- fõr (alar sobre a ques
tão, eu a retiro. 

É a mesma coisa?- Pode V. Ex" falar, -
Eu ia discorrer sobre a questão da intempes
tividade da argüjção de inconstitucionalidade 
agora: Como V. & iria aecidir uma queStão_ 
Prêlímmar,-que ainda independe de se saber 
se vai ou não ser convertida em lei. Além do 
mais, o Presidente da República pode vetar. 
A Câmara pode manter, inclusive, o veto, ou 
melhor, pode entender que deva manter esses 
artigos, e o Presidente da República pode, nu
ma deferência ao Senado, entender que deva 
excluir, portanto, o veto. 

Só depois é que o fato da interpretação da 
constitucionalidade o_u inconstitucionalidade 
da lei é que poderá s_er interpretado _ _pela res
pectiva corte. _Quem decide, evidentemente, 
é o Supremo Tribunal Federal. Com o maior 
respeito à inteligência e à cultura do rióbre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, é totalmente 
frript"dcedente a sua argüição, neste instante, 
a respeito desta matéria . 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre
~dente, peço a palavra para uma explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....::. ConCedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO 
PRONDNCJA DISCDRSO-QGE, ENTRE· 
ODE A REV/sAO DO ORADOR, SERÁ 
PDBUCADO POSTERIORMENTE. . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, o parecer da Comis_sã_o Dire· 
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tora, oferecendo a redação fmal das emendas, 
que vai ser lida pelo Sr. ]s- Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 59, DE 1989 
COMISSÃO DIRETORA 

Redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Cámara n9 11, de 
1989 (n? 1.482189, na Casa-de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redá.ção 
final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 11, de 1989 (n• 1.482/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre_o salário 
mínimo. 

Sa1a das Reuniões da ComissãO, em 24 de 
mafo de 1989 -Nelson CarneirO, Presidente 
-Pompeu de SouSa, Relator. -

ANEX01l0 PARECER N• 59, DE 1989 

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lej da COroara iJP 11, de 
1989 (n? 1.482189, na Casã de origem). 

Emendan' 1 

(Corresponde ao destaque aprovado pelo 
l'tenário, através do Requerimento n9 290, de 
1989.) 

Suprima~se o art. 3" 

Emenda n"2 

(Corresponde do destaque aprovado pelo 
Plenário, através do Requerimento n" 291, de 
1989.) . . -

Suprima-se o art. 6° 
Emendan?3 

(Corresponde ao destaque aprovado pelo 
Plenário, através do Requerimento n" 292, de 
1989.) 

Suprima-se o art. 79 

Emenda n"4 

(Corresponde ao destaque aprovado pelo 
Plenário, através do Requerimento n" .293, de 
1989.) -

Suprima-se o art. 89 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Em votação a redação final. 

Os Srs. senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a redação final, a matéria voha 

à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 

-Passa-se, agora, à votação do Requerimen
to 287-&, de 1989, do senéidor Maico Maciel, 
solicitando autorização para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa, em decorrência de viagem 
à Europa, em caráter particular. 

Em votação O requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, fica concedida 

a licença solidtada. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Convido os Srs. Senadores para a sessão 
do Congresso Nacional, que se realizará ime

-· diatamente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente s_essão, designando para ordinária 
de sexta-feira, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussão, em turno UriiCo, do -ProjetO-de 

Lei do Senado n9 280, de 1985-DF, de inicia
tiva do Governador do Distrito Federal, que 
c;oncede-ao dOutOr Plínio Cantanhede,_ ex-Pre
felto do Distrito Federal, um subsídio mensal 
e vitalíci<_?, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 35, de 1989, da Comissão 
-do Distn"to Federal, favorável, nos termos 

de substitutivo que oferec~. 

Discussão, -em tUrnO únlco, do.ProjetO de 
Lei do DFn~ 12, de 1989, de autoria do_Gover
nador_ do Distrito Federal, que dispõe sobre 
a gratificação extraordinária dos servidores da 
tabela de pessoal do Tribunal de Contas do 
Distrito Federa1 e dá outras providências, ten
do 

PARECERFAVORÁVEL,sobn•36, de 1989, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 
3 

Discussão, em turno ún!co, do Projeto de 
Lei do Senado n9 23, de 1989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece 
normas para a privatização das empresas pú
blicas _e de economia mista, e dá outras provi
dêndas. (Dependendo de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Gdadania.) 

4 
DisCussão~ ém tuffio (ln_ico, do Projeto de 

Lei do Senado n9 24, de 1989 - Comple
mentar, de autoria do Senador Ruy Bacelar, 
que estabelece normas para o adequado trata
mentO tributário do ato cooperativo. (Depen~ 
.dendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Eci:mômicos.) 

5 
-Discussão, em turno único; do Projeto de 

Resolução n9 20, de 1989 (oferecido pela Co
missão do Distrito Federal como conclusão 
de seu Parecer n9 38, de I 989, com voto ven
cido em separado do Seilador Mauricio Cor
rea), que aprova as contas do Governador do 
Distrito Federal, "'referentes ao exercício de 
i987, ressalvadas as responsabilidades impu
táveis a gestores por infrações legais e danos 
patrimoniais de qualquer espécie. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ils 17 horas e 15 
minutos.) 

PORTARIA I'!• 19. DE 1989 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais, re-
solve: 

Designar Antônio Carlos Simões, Assessor 
Legislativo, Claylton Zanlorenci e Goytacaz 

Brasônio Pedroso de Albuquerque, Técnicos 
Legislativos para, sob a presidência do primeiw 
ro, integrarem a Comissão de Inquérito incum
bida de apurar os fatos constantes dos Preces-=
ses n• 007076/89-4 e 007077/89-0. 

Senado Federal, 17 de maio de 1989. 
- Senador Mendes Canale_, Primeiro Secre
tário. 

PORTARIA I'!• 21, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Fede.ral,_no li,_SQ 

das atribuições regimentais, resolve: 
Substituir o Senhor Paulo Rubens Pinheiro 

Guimarães, Técnfco Legislativo, pelo Senhor 
Antonio- C3rlos de Nágueii-a, Técnico Legis~ 
iativo, para-integrar a Comissão de Sindicância 
instituída pela Portaria n~ 14, de 1989, para 
apurar os fatos constantes do Processo n9 

002888/89-0. -
Senado Federa], 22 de maio de 1989. 

-José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DEASSW'ITOS ECONÓMI
COS 

1 • Reunião (instalação), realizada 
em 10 de maio de 1989 

As dez horas do dia dez de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sala de reu
niões da Comissão, Ala Senador Alexandre 
Cósta, presentes os SenhoreS Senadores: Rai
mundo Lira, Edison lobão, Chagas Rodrigues, 
Wdson Martins, Jorge Bomhausen, Ruy Bace- __ 
lar, João Calmon, Olavo Pires, Nabor Júnior, 
Sa1danha Derzi, T eot6i1io Vilela Filho, Hugo 
Napoleão, João Menezes, Jrapuan Costa Jú~ 

-nior, Gérson Carnata e Maurício Corrêa, reú
ne-se a Comissão de Assuntos Económicos. 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores: Albano Franco, 
Almir Gabriel, João Lyra, Mansueto de Lavor, 
Severo Gomes, Odacir Soafes, Carlos Chia
relli, Dirceu Camêtro, José Richa, Carlos De' 
Carli, Roberto ea:mpoS~MoisésAbrão, Ney Ma
iailhão e Jamil Haddad. De acordo com dis~ 
positivo regirnen~l assume a presidência o 
Senhor Senador Wilson Martins, anunciancf9 
que a presênte reUnião destina-se à eleição 
do Presidente e Vice-Presidente da Comissão 
para o biênio 1989/90. Distribuídas as cédulas, 
o Senhor Presidente convida para escrutina
dor o Senhor Senador Nabor Júnior. Proce
dida a votação, verifica-se o seguinte resul
tado: para Presidente - Senador Raimundo 
Lira, quinze votos. Para Vice-Presidente- Se
nador Jorge Bornhausen, quinze votos. São 
declarados eleitos os Senhores Senadores 
Raimundo Lira e Jorge Bomhausen, Presiden
te e Vice-Presidente, respectivamente. Assu
mindo a direção dos trabalhos o Senador Rai
mundo Lira agradeceu a honra com que foi 
distinguido para presidir este importante ór
gão técnico do Senado Federal. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente fixa para as quartas-feiras, 
às dez horas, as reuniões ordinárias da Comis
são. Nada mais havendo a tratar, encerraMse 
a reunião, lavrando eU, Dirceu Viefra Machado 
Filho, Secretário da Corilissão, a presente ata _ 
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que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e demais membros presentes. 
- Raimundo lira - Jorg~ Bornhausen -
Edíson LoMo- Chagas Rodrigues- Wffson 
Martins - Ruy Bacelar - João Calmon -
O/avo Pires- Nabor Júnior-Saldanha Derzi 
- Teotónio Vilela Filho - Hugo Napoleão 
-João Menezes- !rapuan Costa Júnior-
Gerson Camata - Maurfcfo Corrêa. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIO
RES 

E DEFESA NACIONAL 

3~ Reunião (instalaçáo), realizada 
em 20 de abril de 1989 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte 
de abril de mil novecentos e oitenta e nove, 
na sa1a de reuniões da Comissão, Ala Senado-r 
Nilo CoeJho, presentes os Senhores Senado~ 
res Humberto Lucena, Irapuan Costa Júnior, 
Luiz Viana, João Lobo,_ Marco· Maciel, Afonso 
Sancho, Lavoisier _Maia, f~mar Franco, Almir 
Gabriel, Nabor Júnior, Chagas Rodrigues, Ju
ta:hy Magalhães e Jamil Haddad, reúne-se a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-

_çi_qnal,Peb@m_de _comparecer por motivo jus
tificado os Senhores Senadores Albano Fra.n
.co, Leite Chaves, _NelsOri. Wedekin, Saldanha 
Derzi, Severo OonleS,- Aluízio Bez_erra e José 
Agripino. Ass_~ndoA Presidência, con{orme_ 
preceitua q ~egill).ento Interno, o Senhor Se
nador Luiz Viana declara aberta a reunião co
rnu.!licanc;!o que a mesma destina-se a eleição 
do Presidente e do Yice-Presidente da Comis
são, para o biênio_ 1989/90. ~ seguida, o 
Senhor Pre"sidente manda providenciar a dis
tribuição das cédulas e designa o Senhor Se
nador Itamar Franco para funcionar como es
crutinador. Concluída a votaçáo, passa-se à 
apuração dos votos que apresenta o seguinte 
resultado: 

Para Presidente 
Senador Humberto Lucena ···--·· 12 votos 
Para Vice-Presidente 
SenadorJoãoLobo ..................... _ 12votos 
Após proclamar eleitos Presidente e Vice-

-presidente1 r~spectivamente, os Senhores Se
nadores Humberto Lucena e João Lobo, o 
Senhor Presidente eventual convida o primeiro 
a assumir a direção dos trabalhos. Assumindo 
a Presidência, o Senhor Senador Humberto 

Lucena agradece em seu nome e do Senhor 
Senador João Lobo, a honra com que foram 
distinguidos, enaltecendo ainda o t[_abalho 
realizado por seu antecessor, Senador Luiz 
Viana. Em seguida o Senhor Presidente passa 
a palavra ao Senhor Senador Itamar Franco 
que fazendo uso da palavra, elogia a maneira 
com -que foram conduzidos os trabalhos, na 
gestão do S~nhor Senador Luiz Viana. Finali
'zando o Senhor Presidente comunica a inten
ção de estabelecer o horário das reuniões ordi
nárias de cOmum ·acordo com os Senhores 
Senadores integrantes desta Comissão. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 
lavrando eu, Marcos Santos Parente Filho, As

. s.istente da Comissão, a presente Ata que lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e demais membros presentes. -Sena
dor Nabor Júnior - Senador Jrapuan Costa 
Júnior- Senador Lavoisier Maia - Senador 
Humberlo Lucena- Senador Afonso Sancho 
:- Senador Luiz V7ana - Senadáf Chágas 
Rodrigues- Sertador ;i.Vmir Gabriel- Sena· 

· dor João Lobo - Senador Itamar Franco -
- Senador Marco Maçie~-:-.S~oador Jutahy Ma~ 
_ galhães. - · 
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SENADO FEDERAL 

I-ATA DA 65• SESSÃO, EM 26 DE 
MAIODE1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE-

1.2.1- Pareceres 

N9 60/89, Redação íirial do Projeto de 
Lei do DF n• 5/89. 

N~ E.l/89, Redação final do Projeto de 
Lei do Senado nQ 17/89 · 

N• 62189, Reda~o final do Projeto de_ 
Lei do Senado n~ 38/89. 

1.2.2 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Le! do Senado n9 123/89, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que estabelece diretrizes para uma 
Política Nacional de Habitação Rural e dá 
outras providências. 

1.2.3 -Requerimento 
N9 243/89; de autoria d6-8enidor JOOO 

Lyra, comunicando que se ausentará do 
País, no periodo de 22 a 31 dO Corrente. 

1.2.4 -Discursos do Expediente 

SENADOR JaTAHY MAGALHÃES -
Descrédito do Poder Legislativo. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA -
Descrédito do Poder Legislativo. Corpus 
ChiEtL -

SENADOR LOURNAL BAPTISTA
Corpus Christj. Bomba colocada na cate
dral metropolitana de Aracaju. Distúrbios 
ocorridos em sessão do Congresso Na
dona], 

SR. PRESIDENTE ,_ ESclárecimenf:os 
sobre distúrbios em sessão do Consresso 
Nacional. Episódio da eleição da Presidên
cia da Comissão do Distrito Federal. 

SUMÁRIO 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Distúrbios ocorridos em sessão do Con
gresso Nacional. Imposto-de Renda. 

SR. PRESIDENTE- Quorum nas vota
çõeS do Senado. Prazo da Medida Provi
sória n9 50/89- direito de greve. Aumento 
dos subsídios parlamentares. 

1.3~0RDEM 00 DIA. -· 
Projeto de Lei do __ Senado n_9 280, de 

1985--DF; de -iniciatiVa do Governador do 
DfsfritO Federal, que concede ao Doutor 
Plínio Cantanhede, ex-Prefeito do Distrito 
Federal, um subsídio mensal e vitalfcio, e 
dá outras providências. Discussão-encer
rada após usar da palavra o Senador Cha
gas Rodrigues, ficando a votação para ou
tra oportunidade. 
7

- Projeto de Lei do DF n_9 12, de 1989;
de autoria do Ciovelfíador do Distrito fede
ral, que dispõe sobre_ a gratificação extraor
dinária dos servidores da tabela de pessoal 
do Tribunal de Contas -do Distrito Federal 
e dá outras providências. Discussao encer
mda, ficando a votação para outra oportu
nidade. 

Projeto de Lei do Senado n9 23, de 198S -
de autoria dq Senador Jytahy Magalhães, 
Que estabelece normas para a privatização 
das empresas pdblicas e de _economia mis· 
ta, e dá outr<~s providências. Discussão e~r 
cerrada, após parecer favorável dl' Sena
dor Mauro Benevides, ficandc. a votação 
para outra oportunidade. 

Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1989 
-Complementar, _de autoria do Senador 
RUy'Bàcelar, que e-stabelece normas para 
o adequado tra~_mento tribu~rio do ato 
cooperativo. Retirado da pauta pela Presi
dência. 

Projeto de Resolução 09 2-0, ~de 1989-
(oferet:ido pela Comissão do Distrito Fede
ral como conclusão de s_eu Pare_cer n9 38, 
de _1989, com voto verlddo_em separado 
do Senador Maurício Corrêa), que aprova 
as çontas do Governador do Distrito Fede
ral, referentes ao exercício de 1987, ressal
vadas as responsabilidades imputáveis a 
gestores por infrações legais e danos patri
moniais de qualquer espécie. Discussão 
e,1cerrada, ficando a votação para outra 
oportunidade. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Ola 

SEIYADOR NEY MARAIYHÃo ~ Cor
rupção. Desestatizçaão da economia, Pro
grama Nacional do Álcool. 

SENADOR MAUROEJENEVIDES- Zo
nas de processamento de exportação. 

1.3.2 -Designação da Ordem do 
Dia da próxim~ sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 
2-ATO DA COMISSÃO DIRETO

RA 
-N'9/89 

3- ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N9s 132/89 (rePublicação), 15.5 e 
156/89- . . . 

4_:._ATA DE COMISSÃO 

5 -MESA DIRETORA 

6-LÍDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS . 

7 --,.COMPOSIÇÃO DE COMIS
SOES PERMANENTES 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGAC\El DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAJ\1 AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GÚFICO 00 SENAOO FEDERAL 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NAQONAL 
Impresso sob a responsilbdidade da Mew do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .............. ~·················~················ NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso .................................. , ...... Nez$ 0,06 
T1ra~em: 2.200-exerltplares. 

Ata da 65~ Sessão, em 26 de maio de 1989 
3~ Sessão legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Srs. Nelson Carneiro, Mendes Canale e Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES os· 
SRS. SENADORES: 

Alexandre_ Costa ~ Louríval Baptista - Ju
tahy Magalhães- Pompeu de Sousa.....: Men
des Canal e -Jorge Bomhausen -José Pau-
lo Bisol. -

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 7 Srs. Senadçres. t~avendo _número_ regi-
mentaJ, declaro aberta a- SeSsão.- - ~ 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. ]9 Secretário irá proceder à leitura 
do EXpediente._ -~-

É lido o seguinte. 

EXPEDIENTE 
Pareceres 

PARECER ri• 60, de 1989 
(Da ComissãO Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do pF 
n' 5, de 1989. · · · 

A Comissão D~ora apresenta_a redação 
final do Projeto de Lei do DF n9 5! de- 1989, 
que conta em dobro o tempo de serviço efeti
vamente prestado em Brasílía, no penado que 
menciona, por servidores públicos civis do Go
verno do Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

Sa1a das Reuniões da Comissão, 26 de maio 
de 1989. -Iram Saraiva, Presidente - Pom
peu de Sousa, Rel~t()r -Diva/do Syruagy.....:.... 
Antônio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 60, 4• 1989 . 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
nP 5. de 1989. -que conta em cfobro_ o 
tempo de serviço efetivamente prestadO 
em Brasi1ia, no perfodo que menciona, 

- - por_servídore!i Públicos civis do Oover:no 
do Distrito FederaL e 9á outras providén-
ciBs. -

O-Senado Federal decreta: 
Aft:. __ "i 9 O tempo· de Serviço efetivamente 

pre_st.ãâo em Brasllia~ no _perfodo compreen
dido entre-21 de abril de 1960 e 20 de abril 
de 1962, pelos servidores públicos civis do 
Governo do Disb:ito Federal, será computado 
em dobro, para efeito d_e aposentadoria. 

Parágrafo único; O disposto no caput des~ 
te artigo aplica-se, no período de 21 de abril 
de 1958 a 20 de abril de 1960, aos empre
gados da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil - NOVACAP, inclusive os 
da Guarda Especial de Brasilia - GEB, que 
passaram à condição de servidores públicos 
do Distrito Federal, nos termos do art. 40 da 
Lei n" 4.242, de 17 de julho de 1963. _ 
-Art. 29 - É facultado ao funcionário aposen

tado do Distrito Federal contar o ternpo de 
seiViço de que tra_ta o art,. 19 desta Lei, para 
efeito de percepção da gratificação adicional 
por tempo de serviço, prevista no art. 145, 
inciso XI, da Lei n" 1.711, de 28 de outubro 
de 1952. · 

Art, 39 Os .ekitos desta lei apÍicam-se à 
revisão dos proventos da àposentadoria pro-
porcíonal do tempo de serviço. -

Arl 4 9 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 5~ Revogam-se as dispostções em 
contrário. 

PARECER ri• 61, DE 1989 
-· ~ cp~ C~?míSsiío Diretor~) 

Redaçlio ffnt1l do Projeto d~ Lei do S~-
. -nado n• 17, de 1989.. · 

A ComissãO Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de !-ei do Setlado nç_ 17, de 
1989, de autoiia dó Senador_Jamil. Haddad, 

que proíbe a existênéia de celas para castigo 
de presos e dá OUtras providênéias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de riiaiO 
de 1989. -:-Iram_ SaraWa, Presidente- Pom
peu de Sou$a, Relator- Diva/do Suruagy_~ 
Antônio Luiz Maya. - -

ANEXOAO PARECER N• 61, DE !989 

Redação final do_ Projeto de Lei do Se
nado n9 17,. de 1989, que proíbe a exiStên
cia de celas para castigo de presos e dá 
óutras prOvidências: -

O Congresso Nacional ~ecreta: 

Art.. }9 É proibida a existência, nas delega
das da polícia e_ nos estabelecimentos prisio
nais_,_ de celas de_ tamanho reduzido ou com 
il~minação oü veriblação inadequadas, utiliza
das para CâstiQ-o de presos. 

Art. 29 As Secretarias Estac!-uais de Segu
rança e a do Distrito Federal, benl como os 
Cons.elhos_F___e_nitenciálj~?S,_na órbita respectiva, 
encaminharão ao_Ministro da Justiça, nó prazo 
de_ bihta dias, informação a ·respeito da desati
vação de celas do tipo das referidas no artigo 
anterior, assegurando a inexistência .das me~
mas. 

Art. 39 Es@ Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em -
contrário. 

PARECER N• 62, DE 1989 
· (Da ComiSsãO O_iretor-ª)_ 

Redação final-do Projeto_ cf_e_Lei do Se-
nado n 9 38, de_/989. 

A Co~iSSãO Diretoia apreSenta- a reaação 
final do ~rojeto de LeLdo Senado n9 38, de 
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1989, de autoria clo.Senador Louremberg Nu
nes Rocha, que suprime e acrescenta dispow 
sitivos à Lei n~ 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. 

Sala de Reunfões da Comissão, 7 de maió 
de 1989. -Iram Saraiva, Presidente,_ Pom
peu de SouSlf, Relator -Diva/do Suruagy
Antônio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 62, DE !989 

ro Nacional e_ da Caderneta de Poupá.rlça Ru
ral· 

Í>) _ çcrparticipaÇã~ da~ ~óffi~idad_es rura!s 
no p1anejamento, execução e financiamento 
da habitação popu1ar no meio rural; 

c) integração dos diversos organismos go
vern~IDJ.er1tais q-ue atuam na área objeto da 
Polítiça_ Nacional de Habitação Rural; 
n-contribuir para a fixação do homem no 

campo; - -
m-promover-a pré-urbanização do meio 

. Redação final do Projeto de Lei do Se- rural, re<f.Lgindo a'p1 essão habitacional nas pe-
nado nP 313, de 1989, que suprime e acres-- riferias das grandes cidades; 
centa dispositivos à Lei nv 4. 737, de 15 JV- reduzir o déficit habitacional no meio 
de julho de 1965- Código Eleitoral. rural; 

O CõiiQ"rêsSô Nacional décre'ta: · ~V -apoiar o estabelecimento de mecanls-
Art ]9 A Lei n9 4.737, de 15 de julho de masque-assegurem afluxo continuoderecur-

1 965 ..... -Código Eleitoral, passa a vigorar com sos·par,:t_ investimentos em habitação e sanea-
as seguintes alterações:_ ___ mento básico; - -

a) Suprima-se 0 inciso V do art. I 76. VI- incentivar o desenvolvimento de tec-
b) Acrescente-se ao art. 177 0 seguinte in- nologia de construção a baixo custo, adequa-

ciso: das às condições rurais; 
1- ........................................................................... ____ Vl_l_-implementar um sistema de acampa-

II- .................................................... ~.~ ............ h~·-- ~~i~~~ã~ ~~ a~~!~~~d~~~~ ~~~~~~~~a= 
III - ....................................................................... ~ndo como ênfase a análise dos resultdos 

~ _ &;~-~j~·i·~;-~-~~~~;-~--~-6~-~-~:~~Ú~- - Obtidos em termos de ~eihoria da ql:'alidade 
mero de um candidato e a legenda de outro de vida ~essas J>l?~ulaçoe~. . _ 
partido, o voto será contado para o candidato Art. 4- A Polt~ca _NaCional d~ . Habltaçao 
cujo nome ou 0 número foi preenchido e para Rural terá como d1retrizes essenc1a1s: 
a legenda do partido a que pertencer. 1-descentralizar a gestão dos órgãos fede-

Art. 29 Esta lei entra em vigor um ano rais na execução de programas e projetas; 
após a data de sua publicação. n _propiciar subsídios diretós aos "investi-

Art. 3~ Revogam-se as-disposições em mentosemhabitaçãoruraiJ>araaquelesbene-
contrário. ficiárlos cuja renda fiirriiliar, bruta, menSal for 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a me_sa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. 1 o Secretário. - -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•123, DE 1989 

Estabelece diretrizes para uma Po
lítica Nacional de Habitação Rural e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 9 A habitação, direito de todos, terá 

seu provimento incentivado no meio rural, me
diante a integração das ações governamentais 
referentes à habitação, ao desenvolvimento ru
ral e ao saneamento básico; 

Art. 29_ Fica estabelecida a Política Nacio
nal de Habitação Rural que definirá a ação 
governamental no que respeita à habitação 
e ao saneamento básico para o segmento da 
população rural de baixa renda, mini e peque
nos produtores e trabalhadores rurais. 

Art. 39 A Política Nacional de Habitação 
Rural terá objetivos fundamentais: 
I- propiciar melhores condiÇões de aces

so à moradia e ao saneamento básico às po
pulações de baixa renda no meio rural, através 
de: 

a) financiamento de aquisição e da recupe
ração da casa própria com recursos do Teseu-

igual ou menor ao equivalente a_ três vezes 
o Piso Nacional de Salário, ou àqueles cujo 
vaiai' global da produção agropecuária for 
igual ou equivalente a até 600 MVR (seiscentas 

_ vezes o Maior Valor de Referência); 
m- articular de forma efetiva a participação 

dos três níveis de Governo, federal, estadual, 
municiPal e das comunidades rurais, através 
de suas associações e de cooperativas de pro~ 
dutores; 

IV- simplificar os processos e métodos de 
transações, observadas as experiências acu
muladas em projetas de habitação popular 
pe"!Os vários organismoS govell).amentais, pelo 
setor privado e pelas ~ciaç?e~ CO!:flunitá-
rias. 

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, en
tende-se por descentralização a distribuição 
das responsabilidades, da alocação_de recur
sos e do poder de decisão, articulados entre 
os três níveis de governo e as comunidades, 
suas associações e_ cooperativas. 

Art. ,59 Serãõ beneficiários da Politica Na
clonai de Habltação Rural: 
1-miniprOdutores aqui definidos como 

aqueles cujo valor global da produção agrope~ 
cuária no ano anterior ao do financiamento 
for menor ou igual a 400 MVR (quatrocentas 
vezes o Maior Valor de Referência); 
n-pequenos produtores, aqui definidos 

como aqUeles cujo valor global da produção 
agropeçuãria -em-um dado ano, for superior 
a 400 MVR e inferior ou igual a 600 MVR (seis
CefitãS-vezes o Maior Valor de Referência); 

m- trabalhadores rurais- qUe in.Váni hàs' r;;e:. '
riferias urbanas e zona rural, nas vizinhançaS · 
de zonas de produção agrícola e nas áreas 
de assentamento do Programa Nacional de 
Reforma Agrária. 

Art. E;o TerãO pioPrieàade, para efeitO da 
Política Nacional da Habitação Rural, as comu
nidades localizadas em: 

1-áreas de maior .conc;entração de popu
lação com renda familiar igual ou inferior a 
três vezes o Piso Nadonal de Salário; 

n- áreas prioi"itárías de reforma agrária; 
III-áreas de expansão da fronteira agrí

cola. 
.AJt. 7~ A regularização fundiária será con

diÇãO 'essencial p"afa~ ã aquisição de lotes para 
assentamentos. 
. Art. 8" _ T oda_s as aplicações terão por ob

jeto a C:ànslrução ou r~e:uperação de _casa para 
residência do coritratcinte, de sua família e de 
seus dependentes, vedadas quaisquer aplica
ções em terrenos não construídos, salvo aque
les destinados à construção da moradia em 
referéncia. 

§ 19 As pessoas que já forem proprietá
rias, promitentes compradoras ou cessioná-
rias· de imóvel residencial na mesma Iocali

- dade não poderão adquirir imóvel através dos 
financiamentos identificados nesta lei. 

Art. 9? Os contratos de empréstimos para 
aquiSição, construção ou recuperação de ha~ 
bitaç.iio rUral poderão prever o reilfustãmento 
das prestações mensais d_e amortização e ju~ 
ros, com a conseqüente çorreção do valor mo
netário da dívida, toda a vez que o Piso Nacio
nal de Salário for ~Iterado. . -

Art. 10. A conCess.ão de financiamentO 
s~--iá- feita mediante a comprovação de que 
o primeiro encargo, seja ele mensal ou quadii
mestral, incluídos a amortização, o_s juros, oS 
prêmios de seguros e as taxas, não poderá 
excedera 10% (dez por cento) da renda fami-
liar b~:~Jta. -· . . . . .. . 

~arágrafo único. A_con!fatação de finan
ciamento e a sua amortização poderá ser efe
tuada em espécie ou em produtos, obseryada 
a composição na sazonalidade da produção. 

Art. 11. As cooperativas de produtores 
poderão contratar empréstimos com prazo de 
até 35 anos, para aquisição, construção e re
cuperaçãO de moradias para seus associados 
que_ comprovarem renda familiar mensal su
perior ao equivalente a três vezes o Piso Nacio
nal de Salários, utilizando recursos da Cader
neta de Poupança Rural, observadas as mes
mas condições de fmanda.rnento exigidas pa
ra investimentos nas propriedades. 

Art 12. A União, o Distrito Federal, os Es
tados e os Municípios participarão com subsí
dios diretos ao investimento erp habitação__ru
ral, para aqueles beneficiáriOs referidos no 
item 11 do art. 5~ desta lei. 

Art. 13. Serão destinados recursos do Or
çamento _Fiscal para a aplicaç:ão, pelas agên~ 
cias fmanceiras oficiàís de fomento, em proje
tas de habitação rural e de saneamento básico 
nas áreas objeto dos beneficias desta lei. 

Art. 14. A União destinará, no Orçamento 
de Seguridade Social, recursos de no mínim9 

-· 
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5% (cinco por cento) do total alot:ado na rubri
ca Asslstêncía Social, pará viabilizar os investi
mentos referidos no âmbito da Política Nado
nal de Habitação Rural. 

Art 15. A União-definirá, no prazo de até 
60 dtas após a promulgação desta !e~ o orga
nismo federal que coordenará as ações dos 
órgãos públicos que atuam em habitação, de
senvolvimento rural e saneamento básico e 
promoverá a descentralização da Politica Na
cional de Habitação Rura1 e a articulação com 
Estados, Distrito Federal, Municípios, iniciativa 
privada e comunidades rurais, com vistas à 
sua implementação. 

Art 16. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 17. Revogãm-Se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A aceleração da taxa de crescimento da po
pulação urbana no Brasil, a partir da década 
de 70, fez aflorar a demanda por habitação, 
uma das mais sérias questões a ser enfrentada 
pelo Governo e peJa sociedade. 

A carência habitacional está concentrada 
nas faixas de população de menor renda- e 
os investimentos feitos pelo setór, desde 1964, 
com a criação do Banco Nacional da Habita
ção, não alcançaram sequer 1/3 das famílias 
com renda atê cinco salários míitimos. 

O baixo desempenho do setor habitaciõnal 
no Pais, frente às necessidades da população, 
deriva de vários fatOres associados: baixos ní
veis de renda; incapacidade financeira dos go
vernos locais para investir; "reduzido volume 
das disponibilidades financeiras do Sistema 
Financeiro de Habitaçao, devido à queda na 
arrecadação e captação dos ·recursos que o 
compõem, aceleração inflacionária e, recente
mente, faJta de uma politica habitacional que 
articule as agências estatais, a iniciativa priva
da e as comunidades. 

A área rural- por suas características em 
termos de densidade demográfica e habita

. dona!, nível de renda, hábitos e capacidade 
participativa serem bastante diferenciadas da
quelas prevalentes na área urbana - requer 
uma ação integrada do governo e da_comuni
dade, para re'solver a questão habitadonal e 
a de saneamento básico. 

A baixa renda da população rural é um dos 
condfdonantes da execução de um programa 
de investimento ligado ao Sistema Fmanceiro, 
nos moldes adotado_s para o segmento urba
no~ Os membros desta Casá estabeleceram 
no item XX. do art. 23 da Constituição, como 
competência comum da União, dos Estados, 
do Distrio Federal e dos Municípios, "pró
mover programas de construção de moradias 
e melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico". No item vm, art. 187, 
que define a política agrícola, é contemplada 
a "habitação para o trabalhador rural". envol
vendo produtores e trabalhadores rurais no 
planejamento e execuçáo da política. 

o presente projeto de lei determina uma 
estratégia de_ acesso a moradias pelos produ
tores rurais, propondo a destinação de recur
sos orçamentários para a execução de progra-

mas subsidiados para populações de renda 
familiar mensal até tres-veies -o PiSo salarial 
de salários e, para faixaS sUp-eriores a este linii
te, a utilização de recursos captados pelas ins
tituições cjue operam a· caderneta de poupan
ça rural. 

Propõe, ainda, que os produtores rurais que, 
via de regra, não auferem rendimentos men
sais como_ os assalariados, possam amortizar 
o seu financiamento em habitação da forma 
quadrimestral ao invéà de mensal. Os critérios 
para determinadoS praias dependerão.das es
pecifidades regiohã.is e da distribuição sazona] 
àos pr6dutores agropecuários. . 

A despeito _do redUzido poder de compra 
e, particularmente, da poupança e_investimen
to dél; populáção rural beneficiária de um pro
·grama de habitação; o financiamento, mesmo 
que feito exclusivamente com recursos orça
mentários, não deve s_er concedido a fundo 
perdido, porquanto a experiência demonstra 
que a demanda por habitação exauriria todas 
as fontes de recursos. 

A organizã.ção institucional para promover 
e implementar um Programa Nacional de Ha
bitação Popular, no setor rural, deve se funda
mentar na descentralização do processo de 
Plariejamerit.o, decisão, execução e gerência 
de ações, permitindo às comunidades rurais 
e às suas associaçõ_es, a oportunidade de parti
Cipação, dimensionamento _da demanda, exe
cução dos projetes, sob a forma de autocons
trução, supervisão dos _traba:Jhos e do progra
ma, e co-fmanciamento. 

A execLição dos_ programas e projetas deri
vados da Política Nacional de Habitação Rural 
compete- a um órgão federa] já· existente, a 
ser definido pelo Poder Executivo para coor
denar todos os programas existentes no âm
bito da habitação, desenvolvimento rural, ação 
comunitária e saneamento básico. A articu
lação entre Os n1veis _federal, estadual, muni
cipal e comunitário é também uma tarefa des
se Organismo federal. 

A definição do público-alvo e as prioridades 
para sua escolha decorrem do conhecimento 
da dispersão habitacional das populações en
volvidas e dos seus baixos salários e renda. 
Os dados disponíveis do censo de 1980 indi
çam __ que o_ rendimerito familiar, médio, per 
cap/ta do Brasil, das famílias residentes em 
domicílios particulares, cujo chefe tem como 
atividade principal a agropecuária, extração 
vegetal e pesca, é inferior a meio salário míni
mo, sendo a mediana da distribuição inferior 
a ll4 do salário mfnimo. 

O maior rendimento médio per cap/ta no 
grupo citado, encontra-se em São Paulo e não 
atinge um salário mínimO. No Nordeste, 
35,2.% da popuJação rural estão situados no 
extrato de até 1/8 do saJário mínimo e apenas 
2,3% da população desfrutam de rendimento 
médio per capit!J superior a um salário mí
nimo. 

Em estudo elaborado pela Seplan, para o 
Projeto Nacional de _Saneamento Rural, "foi es
timado que, adotando-se o equivalente a 1/4 
do salário mínimo per capita para a definição 
de uma "linha de pobreza", 51,4% das pes-

soas na atiVidade agropecuária e 42,9% das 
famílias seriam consideradaS pobres. 

A pobreza rural, segundo- este critério, é 
maior nos Estados do Nordeste~ onde quase 
70% das pessoas pertencentes a famílias cujo 
chefe tem na agropecuária a ocupação princi
pal, auferem rendimentos inferiOres a 114 do 
salário mínimo. 

Em 19851 segundo dados da Fundação 18-
GE/PNAD, não se altera muito a situação, pois 
52% da população economicamente ativa, no 
setor rural, tinham um rendimento médio_infe-_ 
rior a um salário mínimo mensal, sendo que 
67% no Nordeste. Os maiores índices de po
breza rural são encontrados nos estados do 
Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Maranhão, com população de pobres superior 
a 70% Nos esta_dos de: Sergipe, Bahia e Per
nambuco esta proporção é de 55% 

A habi@ção é um direito do cidadão e uma 
prioridade social, o que justifica _a_alocação 
de recursos orçamentários, no Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Sócia], para propiciar_ 
subsídios à construção e recuperação de mo
radias do setor rural para produtores e traba
lhadores rurais. Por outro lado, 30% dos recur
sos captados pela Caderneta de Poupança Ru
ral poderão ser repassados às CoOperativas 
de produtores, para financiar invesümentos 
em habitação para os seus membros, com 
renda familiar mensal superior a três vezes 
o piso nacional de salários. 

A participação da União, do Distrito Federal, 
dos Estados, dos Municípios e da comunidade 
no financiamento e execução de projetes de 
habitação popular no meio rural parece-nus 
a solução para o déficit habitacional naquelas 
áreas, além de atender às aspirações do legis
lador, que consignou a Constituição esse prin· 
cípio. -

Sala das Sessões,-26 de malo de 1989.
Senador Francisco RoDemberg, PMD_f? -SE.-

(À ComiSsão de .Assuntos Sedais·
dedsão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
O projeto lido será publicado e remetido à 
comissão competente, Podendo receber 
emendas por 5 dias úteis, após publicado e 
d.istnbuído em avulsos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo·Sr. 19 Secretário.~ 

É lido o_ seguinte 

REQilERIMENTO N• 243, DE 1989 . 

Maceió, 22~.5-89 
FGASEN-T-89/0095. 

Senador NelsOn Carneiro 
Presidente do Senado Federal 
BraSJ1ia -DF 

ComuniCo a VosSa Exce1ência que estarei 
ausente do Brasil·- de 22 .a 31 do corrente, 
participando em Nova Iorque do Encontro 
Mundial de Produtores de Açúcar, represen
tando o Estado de Alagoas. Assim, impossl
bilitado de comparecer às sessões a serem 
realizadas nesse período, solicito a Vossa Ex-



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) Sábado 27 2403 

celência considerar justificadas as respectivas 
faltas. 

Cordialmente, Senador Jo/ío Lyra. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
O requerimeritõ que acaba de ser lido será 
submetido a votos oportunamente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a paJavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, aproveitando esta 
manhã tranqüila de sexta-feira, vou tratar de 
assunto que considero da maior importância. 
Talvez devesse até_ ser tratado num dia de 
maior presença, principalmente presentes 
aqueles que sempre nos acusam de ausentes 
aqui, no Congresso, e que hoje, olhando para 
a minha esquerda, vejo que aqui não se encon~ 
tram. 

Senhor Presidente, somos criticados a cada 
dia. Preocupa~me, porque se está criando no 
Pais uma menta1idade contra a instituição par
lamentar. 

Vejo, Sr. Presidente, que Câmaras de Verea
dores eStão sendo invadidas, numa verdadeira 
revolta popular contra os vereadores. As gale
rias das Assembléias Estaduais estão sendo 
invadidas, numa ação de violência; às vezes 
violência física contra os Deputados Esta
duais. As nossas galerias, aqui, do Congresso, 
muitas vezes foram tomadas, com gritos de 
revolta contra os Parlamentares. 

Senhor Presjdente, não estamos isentos de 
critica A critica é necessária. A crítica ao nosso_ 
trabalho do dia-a-dia tem que ser feita pelos 
jornalistas, que também deveriam estar pre
sentes aqui, porque temos jornalistas creden
ciados para acompanhar os trabalhos do Con
gresso, e esses jornalistas não estão presentes. 
Eles não gostam que se diga Isto. 

Posso falar também, porque somos respon~ 
sáveis por muitas dessas críticas. Quando de
fendo a obrigatoriedade da presença também 
aqui, no plenário, é porque considero que, se 
nossa obrigação não é exclusivamente estar 
no plenário, temos o dever de estar aqui, dan
do número para as sessões e votações. 

Não aceito, Sr. Presidente, que se diga que 
s6 se deve trabalhar nas terças, quartas e quin
tas-feiras. Nossa obrtgação é trabalhar nas se
gundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. 
Deveriam os ter as Comíssões trabalhando nas 
segundas e sextas-feiras também. Por isso di
go: nós merecemos críticas. No entanto, quan
do generalizam a crítica, até atingindo a Insti
tuição, estão cometendo um grave equívoco 
aqueles que assim agem, porque, no dia em 
que esta instituição for fechada, não teremos 
mais democracia neste País. Não podemos 
atingir a instituição como um todo! Infelizmen
te é o que vem ocorrendo por este Brasil afora. 
I:. hora de se repensar isso, Sr. Presidente. 
I:. hora de aqueles que estão trabalhando neste 
sentido, solapando as instituições, repensem 
até onde devem fazê-lo. 

Vejam bem, porque quero que fique bem 
daro, não considero que estejamos certos, 
não considero que devam silenciar sobre nos-

sos erros, pelo contrário, repito mais uma vez, 
é obrigação da imprens!'l vigiar os nossos tra
balhos. Agora, não é possível que, quando 
chegamos aos nQSSOS Estados, alguém per
gwlte o que" o Parlamentar está faz.endo no 
plenário, o que_ está fazendo no C<?ngresso, 
porque essa pessoã _não sabe _o_ que aqui é 
feito. Não é íriformada peio noticiárfó 'dã lm
prensa. 

Aqui vem o Ministro das Minas e Energia 
debater conosco o problema de energia no 
País. Não importa que fulano de tal seja bri
lhante, não seja brilhante. Foi simplesmente 
ignorada a presença do Sr. Ministro nesta Ca
sa, nos debates corn -os Senadores. Nada 
ocorracn:o Senado naquele dia, se levarmos 
em cOnsideração o noticiário da imprensa do 
dia seguinte. No entanto, quando chega um 
jornaliSta. pega os microfones de televisão e 
vai às ruas nos nossos Estados, ele pergunta: 
"O (Jue faz o seu Representante lá no Congres
so?" A resposta é quase sempre: _"nada". Co
mo eles vão saber o que fazemos aqui se nada 
é divulgado} Eu não quero noticias de jornal. 
para plantar que fizemos isto ou fitemos aqui
lo, mas gostaria que se dizesse o que se faz 
no Congresso Na clonai, para sermos julgados 
pelos nossos acertos e pelos nossos erros, 
e não sei-mos-jogados no lixo comwn, fazendo 
com (JUé a Instituição seja depreciad~ pela 
população. 

N. estâo-as Pesquisas: o que a populaçao 
perisa a nosso respeito? A verdade é que 92% 
desacreditam nos políticos. Temos políticos 
bons, temos políticos ruins, t~mos políticos 
mais ou menos; representamos aquilo que é 
a nossa sociedade - é o corte da sodedade, 
é o perfil da sociedade que está aqui dentro 
do Congresso Nacional. Quando temos um 
problema como este do IPC, estamos tratan
-do, estamos providenciando, estarrtos e:xami
harl<fõ, eStamos analisandO, estamos investi
gando e temos que chegar ao final dessa ques
tão. Temos que mostrar se alguém for culpa
do. E nós, aqui, também não podemos ficar 
a vida inteira decidindo de acordo com o cor
porativismo de antes. Se alguém for culpado, 
que seja punido, e punido também por nós 
mesmos, porqUe temos -que fazer a nossa par
te, demonstrando à sociedade que não fugi
mos de nossas responsabilidades. 

Quando vejo o_s jamais anunciarem o que 
vai ocorrer na Câmara dos Deputados, terça, 
quarta ou quinta-feira, e ser exigida a presença, 
acho que deveria ser exigida segunda, terça, 
quarta, quinta e sexta-feira, pois isso, talvez, 
venha a resolver um dos grandes problemas 
que temos hoje. Não é possível - também 
aqui, vai wna crítica a nós Parlamentares -
não é possível estejamos sujeitos a que um 
grupo de-lideres resolva todas as questões 
neste_CoriQresso. Nós não podemos estar sutr 
metidos ou submissos à vontade de uma deze
na de Parlamentares. Devemos buscar o con
senso, temos a obrigação de buscar o entendi
mento a respeito das questões polémicas trazi
das a nós. Mas, quando o consenso não é 
obtido, ternos que ir para o voto, para ver o 
que a maioria decide; temos que decidir e 

não ficar sempre sujeitos a que um grupo 
minoritário, quando não há o consenso, diga: 
"vamos pedir verificação de quorum", e assim 
não há possibilidade de se votar. É o que vem 
ocorrendo na Câmara. Estamos submissos 
aos omissos, àq~eles <Jue aqui não compa
recem ~ nos ot>rigam a fazer esse papel, nos 
impedem devotar, para escutar a voz da maio
ria, principio básico de um regime democrâ
tico. 
· E nós, no Senado,_ também estamos PãQãn

do por isto, porque, quando aqui modificà
mos, exercendo o nosso papel de Câmara revi
sora, a matéria retoma à outra Casa. Aqueles 
que obrigaram certas concessões, determi
nam que, para evitar o desentendimento, nos
sas emendas sejam rejeitadas. 

Por isto, Sr. Presidente, estou aproveitando 
este momento, quando estamos conversando 
aqui. Nada do que aqui é dito vai ser sabido, 
vai ser conhecido fora daqui. Ainda é tempo 
de_ se evi'tar o pior. Vamos acabar com essas 
invasões às Casas Legislativas, Porque esse 
fato tem ocorrido com uma constância que 
não é admissível. Isto ocorreu agora na prin
cipal cidade do meu Estado: mil pessoas, se
gundo noticiado, invadiram a Câmara de Vt:-
readores e ficaram atirando moedas nos edis. 

Isso é inconcebível, Sr. Presidente. Isso é 
inadmissível. Precisamos contar com aqueles 
que acompanham os nossos trabalhos, temos 
que contar, para evitar que tais fatos acon.:. 
teçam. 

Este não é um trabalho em favor de ''_a", _ 

"b" ou "c". É um trabalho em favor da Institui
ção. Temos que nos consdentizar daS nossaS 
obrigações. Infelizmente, nem todos têm essa 
consciência. É precisa que se diga isto tam
bém. Não importa que "a'", "b" ou "c" fique 
revoltado quando se dlz isso aqui. Não aceito 
que se diga que para ouvir as bases não se 
pos_sa ficar aqui presente. Pode-se ouvir as 
bases e, também, estar aqui, na média de pr~ 
sença que Se faz necesSária Não posso admitir 
que se fi((ue nos gabinetes e não se venha 
ao plenário para votar. 

É isto que faz com que se culpe a Instituição, 
se_ denigra a Instituição e se queira acabar 
camela. 

Senhor Presidente, pelo menos hoje tive
mos sessão e houye um desabafo, com a 
preocupação - e esta preoCupação, eu a te
nho tido - ao ver que isso está-se repetindo 
e sendo incentivado. O pior é que está sendo 
incentivado. 

Agora, o que vai acontecer se este Con
gresso for fechado? O Congresso tem muitas 
falhas. E se se fechasse o Congresso, seria 
melhor? 

Nós, Senadores, temos que noS submeter 
a um vestibular de 8 em 8 anos, e os DePuta
dos, de 4 em 4 anos. O povo, de 4 em 4 
anos, diz quem deve ou_ não_ retomar a esta 
Casa. O nosso_ trabalho parlamentar, infeliz~ 
mente, não é julgado; este não é julgado, por
que é totalmente desconhecido. Pelo menos 
o trabalho político é julgado. E verificamos 
que tem havido uma renovação, nestas últi
mas eleições, acima de 50%_. Muitas injustas, 
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porque aqueles que trabalham aqueles que 
se dedicam são até m!3,js_ sacrificados, pots 
ficam mais distantes das chamadas bases e 
estão aqui exercendo o seu papel parlamentar. 
No entanto, muitas vezes aqueles chamados 
pês-de-boi não têm o seu ma_ndato renovado. 
Mas o nosso trabalho é julgado e a hora do 
julgamento deve ser a eleição. _ 

Vamos acompanhar. Vamos criticar. Vamos 
combater os erros. Vamos indicar:__ fulano, siw 
crano, beltrano, mas não vamos genera1izar, 
ferindo a Instituição. 

Os politicas podem ter culpa em alguns 
pontos, mas estou cansado c;f~ ouvir, quando 
morre um político, dizer-se: "aquele era um 
homem bom, era um homem correto. Nunca 
usufruiu de su_as. funções, elo~ __ seus carg9s 
para obter benefícios de ordem pessoal". Por 
que esse julgamento s6 após a morte? 

Este é o meu pedido, o meu apelo. Jul
guem-nos, critiquem-nos, mas também fa
çam o seu papel. Quantos jomaJistas temos, 
aqui, credenciados para acompanhar os traba
lhos do Senado? Quantos são os credencia
dos? Quantos estão aqui? Não somos só nós, 
Parlamentares, que faltamos; não somos só 
nós, Parlamentares, que erramos. Vamos dar 
uma chance à Instituição. Vamos trabalhar pe
la Instituição, não individualmente sobre cada _ 
um. O trabalho é nosso - sornas ~:espon
sáve[s- e também é daqueles que divu1gam 
e têm que levar à opinião públlca a reaJidade 
do que aqui se passa. Portanto, vamos traba
lhar juntos, de mãos dadas, em favor da Insti
tuição, porque, assim procedendo, estaremos 
trabalhando em favor da democracia. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
A Presidência acolhe as preocupações de V. 
Ex.' e a elas é sensível. 

As suas colocações são merecedoras de 
uma reflexão profunda. Se a todos nós cabe 
uma parcela de responsabilidade, cabe à Mesa 
Diretora desta Casa a anáJtse da colocação 
que V. EX' faz, quando sentimos nas suas ex
pressões a preocupação com a nossa Institui
ção e com a própria democracia. _(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, o pronunciamento 
que vinha fazer nesta manhã, no Senado, não 
seria exatamente sobre o assunto que me sinto 
obrigado a tratar, vamos dizer, na breve intro
dução a este pronunciamento. 

Sinto-me obrigado a isto em função dp bri
lhante discurso do nosso ColegaJutahy Maga
lhães, tão justo quão brilhante, em que há 
um conteúdo de profunda, justificada e até 
indignada cr'rtica. 

A atual situação política existente nesta du
pla Caif do Poder Público, que é o Congtesso 
Nacional, da representação popu1ar por exce
lência, na Câmara aos Deputados, como, va
mos dizer, ênfase especial à Federação no 
Senado Federa~ de vez que o problema foi 
tratado no geral e no particu1ar; a verdade, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores é que estamos 

verdadeiramente, eu diria, no fio da navalha, 
pelo descrédito que a Instituição está sofrendo, 
merecidamente, como multo bem acentuou_ 
o nobre Senador Jutahy Magalhães, e desme
recidamente, também, pela deturpação das 
informações sobr~J, os acontecimentos que 
aqui ocorrem. ESsa dupla confluência de fato
res -negativos constitui algo que deve inquie
tar-nos profundamente, mas deve, sobretudo, 
inquietar a própria Nação brasfieira. 

Sr. Presjdente,, Srs. Sem~dores, eu, neste pe
queno Plenárip hoje, aqui _presente, sou -
ai de mim! - o mais velho d~ todos. Creio 
que o sou. Vejo o nobre Senador por Sergipe; 
Lourival Baptista dizendo que sou. Não tenho 
muita certeza. Mas, em todo caso, assumo, 
Sr. Presidente, a condição de Senador vetera
no. (Risos.) 

Esta triste condição me tem feito testemu
nha de acontecimentos que acompanho des
de os tempos que precederam e que sucede
ram à Revolução de 1930. Sr. Presidente, te
nho visto as iterativas e até monótonas repeti
ções, o ro~rio dos sucessivos desmaios, mais _ 
do que desmaios, sUcessivas catalepsias do 
regime democrático neste Pais. Isto resulta, 
evidentemente, até da ausência de instituições 
- já não digo instituições democráticas -, 
mas instituições tout court, instituições pura 
e simplesmente: instituições político-cuhurais, 
que não são da tradição histórico-cultural nes
te Pâ!S, sobretudo aó longo do regime republi
cano; porque instituição é algo que nasce, vive, 
se consolida e se desenvolve pela continui
dade. E a falta de continuidade - costumo 
dizer_ _e repetir sempre isso, e é provável que 
já o tenha dito aqui nesta tribuna ou nesta 
Bancada -, a falta de continuidade é o mal 
que tem impedido que haja instituições neste 
País. __ 

Quando toda uma geração vai escolher o 
Mandatário mais alto deste Pafs já com qua
renta e úmtos anos de idade~ num País onde 
a despolitização, ou a apolitização, é um fenô- . 
merio alannante por todos os motivos, indu· 
sive por este a que me estou referindo, o fenô-. 
meno mais natural que acontece é o que cha~ 
mo de síndrome de Agnaldo Timóteo, Peço 
desculpas a esse rapaz por usar o seu _nome: 
ele é aqui apenas um símbolo; como poderia 
ser também a síndrome do índio Juruna, ou 
a síndrome de Sílvio Santos. São entidades 
puramente destituídas de qualquer conteúdo 
político, escolhidas pela sociedade, que não 
sabe o que é política, que pensa que política 
é o fato de alguém adquirir popularidade can
tando umas canções na televisão e no r~dio, 
ou cri---ªf, __ ~vés c;le uma notável capacidade 
empresarial, um ''Baú da Felicidade", com to
da a sabedoria de um c~melô genial. 

Srs. Senadores, essa síndrome é alarmante. 
Na verdade, essa slndrome só teffi gravidade 
maio"[' por falta de continuidade. EsSes eleitOs 
po"r verdadeira avalanches de votos - tenho 
quase certeza de que esse rapaz, esse cantor 
foi o deputado mais votado do Brasil na sua 
época -, se se candidatassem uma segunda 
vez - não sei se ele se candidatou; não me 
lembro -teriam muito meno.s votos, porque 
......: sustento- uma instituícão, sobretudo inS-

tituição social e, particularmente, instituição 
política, aprende mais com o erro do que com 
o acerto. O acerto, às Vezes. sobe à cabeça, 
a pessoa_ esquece da própria realidade e vê 
uma realidade interior; o er_rO eos.ina r:nulto. 
As pessoas, quando vêem os .seus ídolos da 
área do divertissementtransfonnados em líde
res políticos, vêem o equívoCO (fue cometeram
e votam muito menos. Na terceira vez até nem 
votam mais, não elegem mais. O problema 
é que nunca há uma terceira vez, Sr. Presidente 
.e_Srs. Senadores,_ nunca-Vi, e desde meus 13 
para 14 anos que acompanho e participo dos 
acontecimentos políticos deSte País. Nã.o há 
uma terc~ira vez em grande parte, afinnou 
muito bem o nobre Senador Jutahy _Maga
lhães, numa autocrítica a nós próprios. não 
aos poucos de nós que estamos presentes 
- e não quero citar os no111:es, porque é até 
anti-regimental, Sr. Presidente -,- mas aos 
muitos que compomos esta Casa e a outra 
Casa, a Casa do Povo e a Casa da Federação. 
A verdade é que esse absentefsmo que- tem 
provocado tanta_indignação - decepção em 
primeiro lugar que se continuada, transfonna
se em indignação-, como muito bem acen
tuou no seu discurso o nobre Senador Jutahy 
Magalhães, tem levado à invasão das Casas 
Legislativas, pelO menos por enquanto na es· 
fera municipal e estadual. E não tenhamos 
muita dúvida, não sejamos muito crentes, 
muito otimistas para achai' que- um dia essa 
invasão não possa atingir a esfera federal. Até 
no Estado que V. Ex' representa, nobre Sena
dor Mendes Canale, que agora preside esta 
sessão, essa invasãO se àeu com a própria 
Policia Militar. · 

Esse estado de descrédito de que nós so
mos ....:·digo nós, coletivamente- culpados 
por absentefsmo, levou até a criar-se, entre 
nós, o_ que chamo de instituclonalização da 
não democracia_, ou da antldemocrada, ou 
da indemocracia -qualquer que seja a deno
minação que se queira dar -,_ consensual, 
da falsa democracia consensual e votpfóbica, 
com fobia do voto._ Fobia do voto, porque não 
há número para votar nas Casas do Congres
so. Este é o escândalo, Sr. Presidente. Por 
isso,_ as maiórias têm que se render à ditadura 
das minorias, não pbdem submeter decisões 
a voto porque, embora os componentes da 
maioria estejam presentes em número bem 
maior do que a da ·minoria, essa minoria ped~ 
verificação de quorum, assim, verifica~se a in
viabfiidade e até a derrubada de projetas im~ 
portantíssimos, por ausência de quorum. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Permita-me 
V. Ex" um aparte. 

OSR. POMPEU DES()(lSA- E, então, 
pelo temor da derrota que n6s próprios nos 
impusemos, n6s nos acovardamos e assumi
mos 6 que o nobre Senador Jutahy MagaJhães 
disse vivendo num r~gime em que nós, os 
presentes, nós, os assíduos, nós, os que esta· 
mos aqui, lutando para que as instituições de
mocráticas realmente naçam e se fortaleçam 
neste País, porque estamos cansados de anti
democracia, terrlos que estar submissos aos 
omissos. [sto é muito grave, Sr. Presidente, 
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ainda mais, porque, quando acontece algo 
aqui neste plenário - e é outro aspecto que 
o nobre Senador Jutahy Magalhães acentuou 
com muita prOpriedade- não se sabe lá fora. 

Vejo, na verdade, agora, três dos campa~ 
nheiros meus, de minha profissão, jomaJistas 
que cobrem o plenário do Senado, brilhantes 
jornalistas, inclusive, o ex e o atua1 Presidentes 
do Comitê de Imprensa dó Senado. Mas como 
acentuou o nobre Senador Jutahy Magalhães, 
a Bancada de Imprensa costuma estar mais 
vazia do que o nosso próprio plenário, do que 
o nosso vaziíssimo plenário. E mesmo quando 
não está de todo ausente, o que se procura 
registrar é sempre o lado negativo e nunca 
o positivo. -

Têm-se feito aqui pronunciamentos sobre 
acontecimentos da matar importância, mas 
só se registram nas páginas dos nossos diários 
-e vai nisso a crítica de um velho jornaJista 
que na profissão tem mais de 50 anos -
os que possam ·denegrir a nossa realidade, 
já tão denegrida em si mesma e por si mesma, 
portados esses fatores que acentuei, por cu1pa 
nossa, por nossa máxima culpa - nossa no 
sentido coletivo, não a nossa inclividual, destes 
escassos "Dezoito do Forte". (E nãó digo 
quantos, na verdade, aqui presentes, e nãO 
o digo por motivo regimental, Sr. Presidente, 
se não V. Ext teria que interromper a nossa 
sessão.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, perdoem es
te meu desabafo. Era preciso pôr para fora 
o que, até nas demasias do meu tempera
mento, foi provocado pelo discurso do nosso 
nobre colega Juthay Magalhães. 

Não era sobre isto que ia falar, Sr. Presi
dente, mas sobre um assunto bastante pací
fico e pacificador- a festa de Corpus Christi. 
Se V. Ex- me permite, falarei um pouco sobre 
essa festa. 

Os jornais registram, neste caso com pro
priedade, que mais de trinta mil pessoas ocu
param a Esplanada dos Ministérios para feste
jar o Corpus Christi, isto é, a instituição do 
Pão transsubistanciado no Corpo de Deus. Foi 
portanto, realmente, algo emocionante. Posso . 
dizer a V. E>r que o foi, porque estive presente. 
Lamentavelmente só estava presente, além de 
mim, um único Companhei~o nosso, que não 
era do senado, mas da outra Casa. Mas ó 
povo estava presente e foi eminetemente parti
cipante. Não foi aquela celebração fria, em 
que o sacerdote diz aJgumas coisas e o povo 
cumpre as obrigações puramente formais. 

Havia entusiasmado, calor, emoção, que re
sUltavam do significado dessa festa do Corpo 
de Deus simbolizado em Pão; e esse Pão tendo 
um duplo sentido: o sentido simbólico, místico 
e ritual da comunhão e o sentido material de 
matar a fome dos famintos. 

Aquele belo evangelho da multiplicação dos 
pães ali se verificou e todo o ritual, toda a 
liturgia da missa, a qual se seguiu à procissão, 
foi realmente um acontecimento que emocio
nou a alma deste velho, hoje, Senador, mas, 
na verdade, deste velho homem, que, desde 
a sua adolescência, tem sido- e espera conti
nuar a ser pelo resto da vida - um socialista 
.~tão. 

A festa foi p<'trticularmente_ bonita, emocio
nante e vibrante, porque toda a liturgia teve 
este sentido. Basta ler a invocação da Entrada, 
que é um resumo do que ali aconteceu: 

"E todoS repartiram o Pão e rião havia 
necessitados entre eles. Nossos irmãos 
repartiam os seus bens fraternalmente, 
tinham, tudo er:n comum; _e era grande 
a alegria e união no dia-a-dia e ao partir 
o pão. 

Hoje, de novo, a palavra nos reúne e, 
com a mesma uhiãO e alégria, vamos, 
na Ceia do senhor, Partir O Pão para de
pois repartir com nosso irmão." 

_ É rless·e atO simb6llc0 de Part!r, nesse ato 
ritual, nesse ato místico de partir o pão, que 
se completa, com o ato material de repartir 
o pão material, o pão do alimento com os 
necessitados, que está toda a mensagem da
quela festa admirável que emocionou o povo. 

O povo cantou junto, os sacerdotes canta
ram, mas o povo cantou mais ainda; o povo 
cantou hinos sagrados com esse sentido de 
repartir o pão - porque todos os hinos tive
ram este me~o sentido - e terminou can
tando o Hino !'Jaçional, como uma síntese de 
qtié este povo ainda confia neste País, apesar 
de tuc;IQ. 

Sr:- Presidente, Srs. Senadores, devo acen~ 
Rlar que o Acebispado Metropolitano desta 
Odade, Su;! Eminência o Cardeal Dom José 
Freire Falcão, além da hemilia que fez sobre 
o Ervangelho da Divisão dos países, ao final, 
agradeceu ao povo que estava presente, e nes
te agradecimento incluiu - meu Deus, há 
quanto tempo não vejo issof - um agradeci
mento e um elogio ao Congresso· Nacional 
- para escândalo nqsso; meus éirriigOs, -aJ
guérri elogiou o Congresso Nacional! 

Sua Eritinência o Cardeal Dom José Freire 
Falcão elogi_ou, porque este Congresso resta
beleceu a tradição católica de permitir que 
a festa _do Corpus Christí se realize liturgica
mente-=-como deve realizar-se, porque é festa 
m6vel - no 60" dia posterior à Sexta-Feira 
Santa e não pode ser mudada para uma se
gunda-feira q-ualquer, como era mudada an
tes. Sua Eminência exaltou este Congresso, -
para escândalo meu. Meu Deus, há quanto 
tempo não ouvia alguém elogiar o CoriQresSo 
Nacional! E foi aclamado, porque, Sr. Presi· 
dente, quando uma instituição se afirma, o 
povo a conipreende; e é preciso que esta Insti
tuiçãO se afuine para ser compreendida; e por
que ou ela se afirma ou ela morre, e, ao morrer, 
morre a democracia, morre da mesma morte 
de que morrerá, então, a imprensa. Eu vivi 
a imprensa do Estado NOvo, eu assisti ao gol
pe de 37 e vi que ho dia seguinte os jamaiS 
não passavam de meros boletins do Departa
mento de Imprensa e Propaganda, aliás, ini~ 
dalmente, Departamento Nacional de Propa
ganda. A imprensa precisa tomar conheci
mento disso, precisa ter consciência clisso, e 
os jovens jornalistas de hoje não podem es
quecer que passamos mais de vinte anos s_ob 
o Estado Novíssimo dos militares, que ocupa
ram o poder neste País em 64. Eles precisam 
ser acordados para is_so. Mas n6s, Senadores, 

n6s, Deputados, nós, Parlamentares, nós que 
somos o Poder ~gislativo que precisa renas
cer das cinzas como a fênix, que está preten
dendo renascer das cinzas, precisamos ter 
consciência disso, porque se o Poder Legis
lativo não renasce, ele morre antes de ter re
nascido e ·a democracia morre de vez neste 
Pafs, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!) 

Durante o discurso do Sr. Senador 
Pompeu de Sousa o .Sr. Senador Mendes 
CanaJe..deíxa a cade-ira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Senador Nelson Car~ 
neiro. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.}-Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ouvimos os eminen
tes Senadores Jutahy MetgaJhães e Pompeu 
de Sousa. Começo p-elo nobre Senador Pom
peu de Sousa. Quero dizer a S. E>r que não 
diga mais "velho Senador", "madUro Sena
dor", nada de velho; maduro. 

S. Ex~ falou aqui na procissão de Corpus 
Chrisfi. Eu também estive presente e no melo 
do povo, acompanhei a procissão, como cató
lico que sou. Na verdade, foi uma bela festa. 
Mas aproveito a oportunidade para, nesta hora, 
dizer aqui no Senado Federal que houve um 
fato triste no meu Estado e que desejo, agora, 
solidarizar-me com o Sr. Arcebispo Metropo-
litano de Aracaju, D. Luciano Cabral Duarte: 
colocaram uma bomba dentro da Catedral 
MetrOpolitana. Eiltraram na Catedral, foram 
ao confessionário, deixaram uma bomba -
a pessoa que deixou a pomba correu e a bom
ba explodiu. Graças a Deus, não houve vítima 
e, nesta hora, da tribuna do Senado, envio 
a minha solidarie:dade_ ao Sr,_Arcebispo, ao 
Vigário da Catedral, Cônego Claudiçmor de 
Brito Fontes e aos católicos sergipanos. 

Ouvimos;; também, o Sr. Senador Jutahy 
Magalhães. S. ~ abordou vários ângulos da 
nossa_ vida Parlamentar. Eu, Como rriadU:ro 
Parlamentar:- não digo como o Sr. Sen~dor 
Pompeu de Sotisã diSse: "velho Parlamentar" 
-, aqui esto_u para dizer que, na verdade, exis
tem muitas falhas. Concordo com muita coisa 
que o eminente Senador Jutahy Magalhães 
aqui falou, e de outras - discordo. Há dias 
em que nós não podemos vir ao plenário, eu 
por exemplo, anteontem m~s~o. fiz parte de 
duas comissões e não podia estar aqui no 
plenário; somente na hora das votações, mas 
estava na Casa. 

Quero dizer que aproveito a oportunidade 
para, tainbém, me solidarizar com o eminente 
Presidente Nelson Carneiro, em razão do espe~ 
táculo triste - estou nesta casa há 18 anos 
e nunca tinha visto espetáculo como o que 
presenciamos anteOntem à noite, no encerra
mento da sessão do Congresso Nacional -
onde as galerias estavam cheias e, na hora 
em que era anunciado pelo eminente e Sena
dor Nelson Carneiro que ifía- convocar uma 
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sessão extraordinâria para hoje, às 14 horas, 
os gritos, os xingamentos, a vergonha fez com 
que todos nós Parlamentares chegássemos 
a pensar - eu e o Deputado Antônio Cãflos·· 
Konder Reis, que estava ao meu lado,_ me dizia: 
"- Lourival, daqui a pouco vâ.o invadir Isto 
aqui", O Senador Nelson CarneirO, nosso P~
sldente, ficou estático na cad~ira onde -estava 
sentado. Os xingamentos nao eraro um, nem 
dois, nem três, era uma m~ta. era uma coisa 
preparada que nós sabemos multo bem como 
é que se faz isso. 

Tamanha falta de respeito, como assisfunos 
na eleição do Presidente da COniiSsaO âo Dis
trito Federa], quando foi eleito o eminente Se
nador Mauro Benevides. Eu, por ser o mais 
madurO da twma, tive que presidir a reunião. 
E Se não tivéssemos reagido às provocações 
e tomado providências, não seria_ feita a elei
ção naquele dia. 

O que precisa haver, Sr. Presidente, é respei
to, porque conosoo, eu e V. Ex', que estamos 
nesta Casa há 18 anos, entrando no 1 ~.nunca_ 
nos aconteceu isso! Sempre fomoS respeita
dos, mas hoje o respeito passou por nós e 
disse: "Bênçãp, meu avô"! 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. EX' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. LOQRJVAL BAPTISTA - Com 
prazer, eminente Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes - Inicialmente, 
queria expressar a V. Ex' minha preocupação 
com o que se registrOu ontem, no Plenário 
do Congress-o Nacional, quando daquela ma
nifestação totalm_ent~- çl~scabida, acintosa, 
afrontosa mesmo ao Cqngresso, aos Parla
mentares, depois de um exaustivo trabalho 
de tessitura política, levado a efeito pelo nosso 
eminente Uder Ronan Tito, juntamente com 
outras Uderanças partidárias das várias ban
cadas que se representam no Parlamento bra
sileiro, Senador Ronan tito trabalhou diutUI1léll
mente para que se chegaSse â uma solução 
presumidamente consensual e submetida à 
apreciação dos Congressistas ali fosse chan
celada como o cami_nho mais aconselhável 
na regulamentação do direito-de greve. O pró
prio Uder, num desabafo posterior, deixou pa
tente não apenas a sua indignação diante do 
fato que ali se registrara, mas. também, da 
sua própria frustração, já que se dedicara de 
corpo e alma àquela tarefa, pensando que ha
via alinhado, naquele dispositivo, naquelas 
normas, tudo que pud.esse garantir o direito 
de greve aos trabalhadores sem que se atingis-
se a estabilidade soc.i~l. Pois bem, houve, real
mente, aquela explosão reprovável, injUstifi
cável mesmo das galerias e esperamos que 
hoje, durante a sessã_o do Congresso Naciona1, 
as lideranças se mostrem receptivas àquela 
iniciativa, e as próprias galerias, fazendo uma 
auto-análise, se discíplinem no comportamen,. 
to, acatando o pronunciamento soberano do 
Congresso, No que tange ao episódio da Co
missão do Distrito Federal, naquela ses_são 
presidida por V. Ex", com sua autoridade de 
detentor de 3 mandatos senatoriais, tenho gra
vado, nobre Senador, não apenas na minha 

..... _ .. \ 

mente, no meu espírito, mas mediante pro
cesso eletrônico através de vídeocassete, 
aqueles lamentáveis acontecimentos, para exi
biçãO-no dia em que o Presidente NelsoO car
neiro ou ci Sr. 1 ~ Secretário, Senador Mendes 
Canele, entenderem de relembrar tal episódio, 

_ elucidando a trama ali urdida, que, com a 
maior presteza, mandaram instaurar, mas cujo 
seguimento desconheço, porque, confiand~ 
na Mesa, não me cabe acompanhar qualquer 
procedimento disciplinar adotado, na ocasião. 
:renho, em meu poder, referido videoteipe, pa
ra exibi-lo, a qualquer momento, em quaisquer 
Oabinetes, contando que se apurem as res
ponsabilidades dos bademeiros, que não sou
beram se comportar no âmbito de uma das 
COmiSSões Pennan.entes da Casa, quando ali 
se registrava a escOlha, por voto direto e secre
to de seus novos dirig_entes. Foi um espetáculo 
lg próprio Presidente NelsOn Carneiro; que ain
da chegou à porta da nossa Comissão, mas 
nela não ingresS<?_u, certamente em sinal de 

_,_protesto di<;~nte do que lhe foi dado presenCia-r, 
à entrada de nossa saía de reuniões - fato 

--certamente inusitado ao longo de sua brilhan
te vida pública, pois o que se viu foi invasã9 
do próprlo plenário e não simples apupos nas 
galeriaS: Mas nós estamos cientes de que S. 
Ex" não se vai manter indiferente àqUilo que 
assistiu mesmo do 1ado de fora- nem acesso 
ao plenário o Senador Nelson Çameiro teve, 
tão grande era a_massa COJ11_pacta asfOOando 
a Comissão do Distrito Federal-, S. Ext assis
tiu a tudo aquilo e, certamente~ se re59uarda 
pára, quando da condusê.o_d~_sse_in(Juérito, 
que deve estar a;inda em curso, adotar, com 
a ser~i_dade, mas com a firm~a da sua autori
dade, adotar as medidas cabíveis para que 
lá não mais se registrem esses episódios. Por~ 
que lá não se registrará mais aquilo, nobre 
~nadar lourival Baptista. Fomos tolhidos de 
swpresa naquela-ocasião e todos aquels que 
tentaram atingir a imagem do Senado, através 
de uma das suas Comissões. não terão miliS 
acesso a ·nenhuma das r~niões enqUanto eu 
estiver no exerdciº da Presidência da Comis
são. E ac_redito que para isso terei o apoio 

_.da ~sa Di~:etora, presidida pelo Senador Nel~ 
son Carneiro, e cjue terri como )9 Secretário 
o meu antigo C9lega de Mesa Diretora.. Sena~ 
dor Mendes Canale. 

O SR. LOCIRJVAL BAPTISTA - Muito 
grãto 2; V. -EX_., eminente--Senador Mauro Bene~ 
vides, pelo seü oportuno aparte, que muito 
vem enriquerc_er o meu pronunciamento. 

O depoimento de V. Ex' SeT~:ador Mauro Bew 
nevides foi valioso e_ enriqueceu o meu pro
nunciamento. Na verdade aquela foi uma ses
são conturbada, mas atravessamos o rio. 

Voltemos ao pronunciamento do Senador 
Jutahy Magctlhãe$. -

Apóio muita coisa que S. Ex' aqui falou e 
discordo de O\,ltra~. Piscqrdo, por exemplo, 
que, no.§: dias de segunda e sexta-feira, possa
mos- ir aos Estados e voltarmos no domingo 
ou. na segunda-feira pela manhã. Terça, quarta 
C q-Uinta~feira, plenário e Comissões. Nisso, 
estou de pleno acordo. Somente quanto à se
guridã e sexta-feira, não. = 

Também sou solidário ·com o eminente Se
nador Jutahy Magalhães quando S. Ex!' falou 
aqui na d_esrp.or_alização que querem fazer da 
dasse política. -

Permito-me contar urn episódio acontecido 
comigo há quatro semanas: 

Vinha eu do Rio de Janeiro para cá, onde 
estive numa reuniào de um grupo de nossos 
associados no combate ao tabagismo. Peguei 
o avião no Galeão, sentei-me no primeiro ban
co.:.:.... semp-re· me·se11tCf"tlCfprimeiro banco, 
porque, em 1972, vfajando daqui parà Salva
dor, eu, o Senador Ruy Santos, Heitor Dias, 
Paulo Guerra, no meio da viagem vimos urria 
pessoa com ·uma <:riança nos braços gritando: 
"Soü-niéaico, meu fdho está morrendo, eu 
quero oxigênio! .. E as ãefQrhãçãS ftão sabiam 
usar o oxigênio, -e nós gritáVamos, eu, Ruy 
Santos: "Boca-a-boca, boca-a-boca!" Esta é 
a razão pela qual eu, em avião, só Viajo no 
primeirO banco, A minha pressão que ê 12 
foi para 16, vendo aquele quadro, aquele me
nino já cianótica na minha frente, morrendo. 
Então sentando~rilé no p·rimeiro banco, pode 
ter tiro; pode ter -discUssão, pode ter tudo que 
nem olho, fico dUr'o. Então, peguei o priineiro 
banco, ao meu lado ia uma respeitável senho
ra, e m"afS outra. EU pegue r c- lnêUjOmal, fiquei 
lendo. Aí entrava um e dizia: "senador, boa-tar
de!", "Senador, como vai?". Quando o avião · 
alçou vóo a senhora vira-se para mim e diÍ: 
"O senhor é Senador?" Eu disse: ''Sim; senho
ra". Ela disse: ''Bom, os Srs. SenadOres preci
sam cuidar das pensionistas. Os senhores não 
tomam providências ... " E aí começou a falar 
alto. Eu disse: ·'Minha senhora, me dê os. da

-dos, porque não sou bachael, mas vou procu
rar ver o negócio como é".- "Não acredito 
nos políticoS" - e aí começou a falar. Eu, 
humildimente, ouvia e dizia: "Minha senhora, 
rião é assiin".- "Se Os Senhores ganham 
11 milhões de cruzados, eu só tenho uma 
Pensao de-300 Cniiados ... " Eu disse: "Minha 
não é tantó' âssim, é eXâgero. Daí a pouCo
ela virou-se para mim e disse assim - "O 
Setlhor e Senador há quantos anos?" Eu disse: 
"Por enquanto, minha senhora, há -18 anos 
e ainda tenho 6 pela frente". Ela disse: "Co
mo?!" Eu disse: .. Sou Senador há 1 B anos 
·e tenho 6 pela frente, e Deus que me dê vida 
e saúde". Eládisse: ··E quanto~ anoso Senhot 
tem?" Eu disse: '•Mais de 35, minha senhõra" 
-~'Por quê?" Porque para ser senador tem-se 
~e ter35 ãitos". Af éla olhou para mlm, com 
um certo desdém, e disse: "E o Senhor com. 
esses cabelos brancos não tem uma ruga?" 
EU- disse: "Minha senhora, três motivOS: eu 
não fumo, eU não bebo e eu não tenho raiva," 
Ela disse: "Como?"' Eu disse:''Eu não fumo, 
eu não bebo e não- tenho raiva." Ela viroú:.se 
para mirri e disse: "Pois eu fumo, -eu ~~o. 
eu tenho raiva e estou com 86 anos de idade." 
Nisso já havia gente eril pé rio avião. Eu di.sse 
"Conió,- minha Senhora?" Ela repetiu. A Se
nhora estava exaltada. Eu disse: "Minha se

. nhora, eu voU-lhe_ fãier·um- p-edido: Eu lhe 
s~plico: "Não diga a ninguém que tem 86 
anos, eu lhe dava na caSa dos-~0". QUando 
eu lhe disse isso; ãinánou, voltamos àS bOas, 
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ela me deu os dados todos, estão aqui dentro 
do meu bolso, estou tomando providências 
e pronto. 

Quer dizer, é o Poder Legislativo quase des
moralizado. 

V. Ex'!, eminente Presidente, não estava aqui 
quando regressei de uma pequena viagem. 
Quando cheguei a Brasüia, mostraram-me 
uma matéria, publicada em O Estado de S 
Paulo, sob o titulo: "Nepotismo no Senado 
Federal", na qual constava ter eu uma filha, 
de nome_ Angelina Silva Gomes Costa, eXer
cendo a função de Assessora Técnica, DAS/3, 
com vencimentos da ordem de NCz$ 
4.700,00. A noticia causou-me estranheza. 
Não tenho filha empregada no Senado Fede
ral. Não seria nada de mais de tivesse, mas 
não tenho. Tenho duas filhas: uma é casada, 
mora aqui em Bras~ia; meu genro é Ministro 
do Tribunal Federal de Recursos; a outra tam
bém é casada, advogada, mora em Aracaju, 
e é defensora pública. 

Sr. Presidente, fiZ então um pronunciamen
to, pedindo ao Presidente em exercício, Sena
dor Iram Saraiva, que encaminhasse aos jor
nais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, 
creio, o desmentido. O eminente ]9 Vice-Pre
sfdente, que substituiu V. EX' no dia 18 de 
maio próximo passado, encaminhou o seguin-
te oficio: · 

Of. n• 003/89- PRVPRE-
Brasilia (DF), !8 de maio de 1989. 
'Ivo 
ilustríssimo Senhor 
Ruy Mesquita 
MO. Diretor do "Jornal da Tarde" 

Senhor Diretor: 
, Causou-nos espécie noticia publ!cada nes
se prestigioso e prestigiado jornal, na edição 
de 11 de maio próximo passado, dando Conta 
à opinião póblica de relaçáo. de parentes de 
Senadores empregados nesta Casa. 

A bem da verdade, esta Presidência sente-se 
no dever.de apelar a V. S•, em nome da lnstitui
"ção, para que sejam feitos reparos em relação 
àquela matéria, que não mereceu por parte 
do jornalista .o devido cuidado na apuração 
dos fatos. 

Dirijo-me a V. 8' no sentido de solicitar, por 
parte desse jornal que dignifica a impreri"sa 
brasileira, que restabeleça a verdade em parti
cular em relação ao Senador Lourival Baptista. 

Referida matéria divulga qUe õ"digno Parla
mentar nomeou, para cargo de Assessor TéC~ 
nico- DAS--3, com lOtaçãO ein seu Gabinete 
e salário de NCz$ 4.800,00 (qilãtri:úrilf e oito
centos cruzados novos}, a filha Angelina Silva 
Gomes Costa. · · 

Sua Excelência, no diã. de ontem, ocupou 
a tribuna do Senado para declarar à Casa e 
trazer ao conhecimento da opinião pública 
que "a informação é inverídica", prónuhciã- ·
menta que junto para esclarecimento do jor
nalista responsável pela notícia a esse órgão 
de imprensa. 

Informo, também, que determinei o levanta
mento junto ao Departamento de Pessoal, que 
não registra nenhum contrato de trabalho ou 

cãrgo em Comissão de Angelina Baptista Pru
dente, 

Confiante nas providências que serão toma
das por V. S' no sentido de Corrigir a informa
ção invelidica, agradeço desde já em nome 
do Senador Lourival Baptista e da Instituição. 
-Senador Iram Saraiva, Presidente em exer
cício do Senado Federal. 

E, no firial do meu pronunciamento, naque· 
la .oportunidade; disse~ 

"A imprensa;.. instrumento indispensá
vel à operação correta do regime demo
crático, não pode fugir ao dever de dizer 
a verdade na defesa da sua imagem e 
do prestfgio das in_stituições livres." 

E ainda disse.mais: 

"Estou certo de que O Estado de S. 
Paulo e_o Jornal da Tarde, fiéis às tradi
ções de Júlio de Mesquita, farão a devida 
retificação." 

Sr. Presldente, hoje é dia 26 de maio. Até 
hoje não saiu.nadal 

E naquela ocasião, quando acabei de falar, 
meia hora depois, ap:!lreceu um jornalista ali, 
dizendo-se de-O Estado de S. Paulo, pedin
do-me c6pia do meu discurso; pediu~me des
culpas, dizeil.do-me que -ia tomar providências 
e levou somente a cópia do discurso. Também 
não aconteceu nada. 

Deforma. que, quero dizer a V. Ex~. Sr. Predi:
dente, é a_nossa Instituição atingida. E, ainda 
mais, arranjaram-me um nome de uma filha, 
e eu não tenho filhã ãlguma com este nome. 

Lembro-me, nesta oportunidade, que eu, o 
Senado.r Jorge Bomhausen e o Senador Gui
lherme Pãimeira fiZemos uma viagem ao exte- . 
rior e lá ouvimos de um ministro de um país 
estrangeiro, que ele mandava recursos para 
o Brasil para três coisas- e não quero nesta 
hora dizer quais são as três coisas. Bom, o 
senador Jorge Boffihausen, na sua volta ao 
Brasil, foi ao presidente e lá declarou isso. 

No outro dia, o jornal publicou:. "Bornhau
sen.disse isso". No meu estado, apareceu na 
televisão meu. retrato e o teJÇto: "Lourival disse 
Isso". E uma das pessoas atingidas chegou 
dois dias depois no Estado e me reduziu, co
mo nós dizemos; quase a farelo. Disse que 
Iria me processar, que ia fazer e acontecer. 

Então, são as coisas da política. Eu, antes 
que alguma aventureira aparecesse, lançando 
o nome dessa filha que não tenho, quis me 
defend_er, principalmente, aqui no plenário. 

Si~ Presidente, estou solidário com o emi
nente Senador Jutahy Magalhães, çom o emi
nente Senador Pompeu de Sousa, e quero 
dizer que o de que precisamos é paz e concór
dia: o·a:e que precisamos é de respeito, porque 
episódio como aquele que assistimos anteon
tem no plenário da Câmara dos Deputados 
- Onde V. Ex" foi atingido diretamente com 
aqueles chavões preparados-, que não mais 
se repita, aqui, em nosso Congresso Nacional, 
onde procuramos, dentro das nossas limita-
ções, cumprir o nosso dever. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa esclarece que desde que a atual 
Mesa assumiu a Presidência, nenhum episó
dio tinha .se registrado nas sessões do Con
~o Nacional .que depusesse contra aque
les. que freqüentam as suas galerias, já que 
no Senado Federal isso não tem ocorrido. 

Mas, a providência da mesa foi manter sem~ 
pre as galerias sJlenciosas, não sô para aplau· 
dir.como também para divergir. Mas. na última 
sessão ~de quarta-feira, era grande o interesse 
de.alguns Congressistas para que a j\o\esa per
mitisse um maJor número de pessoas nas ga
lerias. A Mesa tem mantido um número de 
duzentos assistentes, bastante para a segu
rança interna da Casa dispersar e evacuar 
quando necessário. Mas os.apelos foram nu
meroSos e a Mesa transigiu, consentindo que 
número superior comparecesse, mas os que 
haviam pedido a presença desse número 
maio.r comprometeram-se a fa,zê-los respeitar 
a Casa. 

·Infelizmente isSo não ocorreu. A Mesa então, 
e já o declarou na sessão de anteontem, volta 
a admitir apenas .duzentos assistentes, e não 
atenderá a pedidos isolados, ou de qualquer 
Partido, para aumentar o_s presentes na ses
sões noiTnaís do Corlgresso Nacional. 

Evidentemente_que nas sessões de come
morações, que não têm debates, pode ser ad
mitido um maior número de assistentes. Mas 
as reuniões normais do Congresso· não terão 
mais do que duzentos pessoas nas galerias. 
Porque, ao primeiro sinal çle insatisfação, se
rão evacuadas pela segurança da Casa. 

A Mesa quer esclarecer que está aguardan
do os resultados do inquérito, que mandou 
prOceder, sobre os fatos lastimáveis que mar
caram a eleição da atual Mesa da Comissão 
do Distrito Federal. Coffio entre os referidos 
estava o nome de um Senador, a mesa confiou 
a um Senador a Presidência daquela Comis
são. E, desde logo, suspendeu os dois funcio
náriOS"·apontados como participantes daque
las lamentáveis ocorrências e proibiu a entra
da, no prédio, de três pessoas estranhas que 
teriam participado daqueles deploráveis episó-
dios. · 

Espero que, muito breve, a Comissão con
clua seu trabalho, talvez dificultado pelo fato 
de os envolvidos não terem comparecido para 
prestar esclarecimentos. Porque, nós prôpríos 
esquecemos de colaborar para a punição dos 
responsáveis, indispensável para que tais fatos 
não se repita. 

Se algum dOs Srs. Senadores presentes 
àquela reunião ainda não depôs, .a mesa muito 
ãgradeceria que o fiZesse, porque se identifi
carão os responsáveis e serão tomadas as 
competentes medidas punitivas. . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte discurso.} --Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é evídente que deve
mos aplaudir as providências que V. EJcl' tomou 
pela Mesa Diretora e colocar esperanças de 
que essas providências possam ser bem-su
cedidas. 
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Quando estávamos no período da Consti
tuinte, o que vimos fot aquela invassão das 
ga1erias com os insultos que todos nós récebe· 
mos. Um Corregedor foi indicado para fazer 
a apuração dos fatos e nunca, até hoje, houve 
qualquer resultado. 

Quando o Presidente declara que vai res_trin
gir a duzentas vagas o número de cadeiras 
para assistentes, a dúvida que me assalta des-
de logo é esta: numa reunião de Congresso, 
wn Deputado ou um Senador - e isto tem 
acontecido- passa pela segurança e declara 
que, como Deputado Ou Senador, vai levar 
mais duzentas pessoas lá para dentro, e leva: 
e nada tem acontecido, porque não se faz 
aqui nehuma responsabilização dessas violên· 
cias praticadas pelos próprios Congressistas. 

O primeiro comentário seria este em rela
ção às providências que a Mesa tem tomado. 
O Regimento Comum, "que ainda está vigen· 
do, proíbe manifestação, como Regimento 
das duas Casas, quer de aplauso, quer de _cen
sura. 

Não tive o prazer de ouvir o discurso do 
senador Jutahy Magalhães - quando che
guei, S, Ex" tinha terminado o seu discuiso. 
Ouvi o do Senador Pompeu de Sousa. CreiO, 
em primeiro lugar, que nada justifica, no meu 
entender, que o Congresso -possa ser enXova
lhado da maneira como foi e tem sido. Nada. 

O fato de termos ausentes- o absenteísmo 
que foi citado pelo Sena<ior Pompeu de Sousa 
- é causa, mas não justifica para mim, em 
hipótese alguma, um insulto ao Poder Legis
lativo. 

Quando ainda não era Senador e visitei os 
Estados Unidos a convite do Departamento 
de Estado - eu tinha deixado o Governo do 
Estado do Pará -para entrar no Senado dos 
Estados Unidos tive que ter um convite espe· 
cial de um Senador; e, no momento de entrar, 
verifiquei, por exemplo, bolsas colocadas to· 
das na parede ao lado, que eram das senhoras 
que tiveram acesso à galeria e não podiam 
levar bolsas e nenhum tipo de pacote que 
tivessem na mão. Dois guardas colocados lá 
impediam qualquer tipo de manifestação, in
clusive sussurro. E havia, naquela altura, ape
nas três Senadores no plenário. Mas havia o 
respeito por aquela entidade. Será que a nossá 
não tem respeito, porque nós não nos fazemos 
respeitar? 

Remoto ao periodo de 37, eu era líder estu
dantil secundarista, quando me vi na rua, Vi
brando, palmeando, gritando ao lado da multi
dão, porque o Dr. Getúlio Vargas tinha fechado 
o Congresso Nacional. Etitão; essa má reputá
ção do ~~gresso vem de longe, a nosso res
peito. 

Creio, Sr. Presidente, que, em parte, damos 
razão. Por exemplo, essas duas sucessivas de
cisões de aumento dos nossos subsídios,. fei~ 
tas em ocasião extremamente inoportuna. Se 
tivéssemos mantido o Cuidado de aguardar 
que a decisão executiva fosse tomada, e 
acompanhássemos - o que é de resolução 
nossa- o aumento do funcionalismo público 
em relação à nossa base, náo teríamos sido 
insultados como fomos. 

0---S_enador Lourival Baptista referiu-se a 
uma viagem de avião, e eu tiye recentemente 
uma. Quando sentei ao fundo, nas últimas 
cadeiras, porque foi a vaga .QUe me coube, 
transformõu-Se .ãquilÕ rlum comício- já falei 
aqui no plenário - quando fui reconhecido. 
Houve tempo em que, quando Ministro, eu 
era conhecido mas não reconhecido. Era gos
toso porque eu ouvia falar até a meu respeito, 
e eu do lado, ouvindo. Agora não, sou reco
nhecido. Então, imediatamente se falou nesse 
assunto. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, acho que 
cometemos aqui um equivoco, data venia, 
quando aprovamos um decreto legislativO, de 
autoria do eminente Senador Fernando Henri:. 
que Cafdoso_. Ora, não há decreto legislativo, 
nesse caso, para impor decisões a duas Casas 
do Congresso, que possa ter andamento se 
não apresentadO no Congresso, e não em ca
da casa isoladamente. _Q decreto legislativo 
teria que ser uma decisão do Congresso. 

_Criou-Se e-ntão o problema; criou-se a ex
pectativa de uma moralização que foi depois 
destruída por aqueles que não têm étka, para 
i1ãó chamar-de imorais. Surgiram esses dois 
aumentos e hoje para tirar da imprensa, ainda 
que pfóViâérleias possam ser tomadas por V. 
EX' como Presidente do Congresso, para mo
dificar esse _caso, repito, ainda que essas provi
dências possam ser tomadas, não tiraremos 
mais de maneira nenhuma a imagem que foi 
gerada. Essa ficará, como ficaram as outras. 
~_Ainda há pouco o Senador Lourival Baptista 
falou sobre fato que tdmbém aconteceu comi
go na TV Aratu. Atribuíram um subsídio, um 
vencimento que não tinha, que não recebia, 
porque os jornais tinham dito naquela altura 
que já estávamos ganhando 7 milhões de cru
zados, cruzados antigos, quando estávamos 
com 4.200, na -época, em dezembro ou ja
neiro. 

Cheguei a Brasllia e mandei o meu contra
cheque de volta e não tive também o prazer 
de verificar qualquer retificação, como o sena
dor ainda há pouco também citou que não 
teve retificação de um jornal. 

Ora, o que venios, Sr. Presidente? De um 
lado lemos notícias de que os_ vereadores de 
Manaus atribuíram a si próprios 12 milhões 

-de cruzados antigos, ou seja, 12 mil cruzados 
novos, como seus subsídios. 

A cidade de Manaus eu conheço; o Estado 
do Amazonas eu conheço e sei qual é a renda 
per caplta que temOs Já. Bem, são vereadores 
ganhando 12 mil cruzados novos. Hoje os jor
nais dizem que os vereadores de Belo Hori
_zonte estão ganhando 7.200 e passam para 
mais de 9 rnil cruzados novos. 

Sabemos que há deputados estaduais que 
ganham acima de 10 mil cruzados novos_~ 
nós estamos no pelourinho do julgamento na
cional, na medida ~m que fizemos o absurdo 
de dois aumentos_ em 48 horas. 

Então, uma das duas questões que eu tinha, 
não de interpelação, mas de, respeitosamente, 
dirigir-me a V. Ex!', Presidente Nelson Carneiro, 
é para saber exatamente se a Mesa pretende 
fazer alguma coisa nesse sentido. Porque já 

ouvi que o candidato à Presidência da Repú
blica, Deputado Luiz Inácio Lula da silva, decla
rou que vai depositar em Juízo o seu venci
mento, até que o seu Partido decida o que 
deve fazer. Eu não- tenllO essa vocação de 
centralismo democrático -dos partidos dessa 
natureza. Quero tratar do meu próprio proble
ma. E, na hora em que eu, por exemplo, resol
va não aceitar esse segundo aumento, que 
possõ eu fazer __ nesse sentido? Não tenho co
mo agir, porque não posso devolver ao Serviço 
de Pessoal o vencimento que me foi atribuído. 
Posso, tsto sim, pegar aquela parcela corres
pondente à anterior, verificar a diferença e essa 
diferença jogar numa Casa de benemerência 
soda!, por exemplo. Mas dirão, mals tarde, 
que estou fazendo isso para me livrar do Im
posto de Renda, o que, este ano, parece que 
não vai ser considerado. 

Então, de qualquer maneira, seria interes
sante, ou fazermos um decreto legislativo, no 
Congressõ Nacional, evitando que este segun
do aumento se sobreponha ao anterior, por
que acho que somos bem pagos; ou teremos 
realmente esse julgamento defmitivo por parte 
da imprensa a quem tratamos tão bem, en
quanto que às vezes nos trata como mulher 
de apache: para provar que nos tem amor, 
tem que nos dar pancadas. 

Ora, Sr. Presidente, a esta altura digo que 
sou bem pago e acho que em toda minha 
vida, carreira militar, funções e_ serviços_ que 
exerci, nunca recebi tanto. Mas ã. verdade é 
que nós estamos hoje, desde que o Presidente 
Castello Branco inseriu aquele princípio _ria 
Constituição de 67 de não poder ultrapassar 
2/3 do que ganna um deputado federal para 
ser deferido ao deputado estadual, desde que 
se eliminou isso - e fomos nós ci,ue elimina
mos na Constituinte - estamos vendo exata
mente o que está se passãridO. A partir do 
momento em que um vereador ganha 12 mil 
cruzados lá em Manaus, nós todos somos atin
gidos pelos gritos, que V. Ext ouviu, de mara
jás, de palhaços, que foram dirigidos a nós 
e que eu, absolutamente, não encontro nenhu
ma maneira de justificar. 

Acho que a veemência verbal do nosso ilus
tre Senador Pompeu de Sousa - acostuma
mo-nos a Isso, sabemos que é_ hOfnem de 
uma vitalidade -intelectual extraordinária, não 
sei flsica e poderia também acrescentar, mas 
pelo menos a intelectual é visível - S. Ex" 
fez aqui uma acusação que acho que é um 
pouco indevida n_o dia de hoje pela rarefação 
demográfica do plenário. Mas sabemos que 
nas sextas-feiras, de acordo exatamente com 
declsão de V. f;X", Sr. Presidente, às segundas 
e sextas não votamos. O Senador Pompeu 
é um Senador de Brasflia, localizado em Brasí
Ua _Talvez S. Ex~ esteja estranhando que outros 
senadores de BrasíJia cá não estejam. Mas há 
senadores que estão_ nas suas bases aprovei
tando exatamente a oportunidade de um fim 
de semana. 

Acho, se V. Ex- me permite, sem graude 
censura, mas apenas como obsezvação, uma 
relativa imprudência quando V. Ex• marcou 
urna sessão para hoje do Congresso Nacional. 
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Sei que V. Ext foi obrigado a fazê-lo pelos 
prazos que as medidas exigem ser observa
dos, mas hoje, numa sexta-feira que se s_ucede 
a uma quinta-feira de feriado religioso no Bra
sil, vamos dar oportunidade à imprensa para 
nos atacar mais uma vez pelo plenário vazio. 
Então, precisamos ter-cuidado em relação a 
isso. E eu faria exatamente este apelo, Sr. Pre
sidente. EU apelo a V. Ex' para iler se alguma 
coisa nós fazemos no ·sentido de impedir que 
esse segundo aumento_'se sobreponha ao an
terior- passe de 5 mil e 900 Cruzàdos novos 
que nós tinhamos. Não interessa dizer que 
o Imposto· de Renda nos leva 1 mil e 400 
cruzados novos. A verdade é que todos, hoje, 
pagam Imposto de Renda. Votamos isso, 
achamos que era bom; e como_é que, agora, 
nós achamos que_ deveriam os ter uma re_com
pensa exatamente para aquilo que correspon
de à despesa para o pagamento do Imposto 
de Renda? Não tem sentido. O servidor públi
co paga, todo mundo paga o Imposto de Ren
da a partir de um determinado limite. É verda
de que esse Imposto de Renda cada vez é 
mais extorsivo -cada vez é mais violento. 

Paguei, como vários outros que têm düas 
fontes da receita, o Trileão. Na ocasião em 
que paguei, o dinheiro valia Quando eu vou 
fazer o meu cá1culo para o -·pagamento do 
Imposto de Renda, esse dinheiro não vale mais 
nada porque não foi conigido. Então, o Gover
no não conige o que se pagou naquela oca
sião mas corrige o que eu vou pagar daqui 
para diante. Quem ·caúSOu e-sse absurdo, Sr. 
Presidente? Nós. Nós aprovamos a lei que está 
sendo aplicada, porque confiamos, . naquela 
altura, em homens notáveis e tributaristas co
mo o Sr. Deputado Francisco Domelles e ou
tros mais ... Aliás, os tributarlstas sào suprapar
tidários. A partir do momento em que S. Ex'i"' 
deram opinião, nós tivemos a votação- vota
mos a matéria e não podemos continuar dis
cutindo. Quando eu digo·que os tributaristas 
são suprapartidárlos; nós vivemos isto ri.a 
Constituinte. Quantas vezes nós vimos esta
rem de mão_s dadas_e acordes no pensamento, 
o Sr. Deputado José Serra que, hoje, é do 
PSDB; o _ST. -Deputado Delfim Netto, que é 
do meu PDS; o Sr. Deputado Francisco Dor
nelles, que é do PFL; 6 Sr. Deputado César 
Maia, do PDT. Naquela ocasião, estavam todos 
juntos, o_ que me levou a concluir que o "Parti
do" mais homogêneo que· ·existia na Consti
tuinte era o dos tributaristas, era o partido, 
realmente, mais homogêneo. 

De maneira que fica este apeto a V. Ex', 
Sr. Presidente, e a nós todos, eu acho que 
um ponto do que o Senador Pompeu de Sou
sa disse aí é irreprochável- e não me acusem 
de estar fazendo algum tipo de recurso de 
natureza castelhana, porque irreprochável e 
vernáculo -foi na medida, exatamente, em 
que S. Exf citou que o absenteismo é uma 
das razões. De fato, i"tâo hoje, mas nos dias 
que nós temos, nos acabamos consagrando, 
ao longo da semana inglesa que já aJUdou 
muito, agora, nós temos a semana parlamen
tar brasileira, começa às terças-feiras à tarde 
e acaba nas quintas pela manhã. De maneira 
que isso, realmente, é chocante. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V .. l;x" um ap.:iri:e? -

OSR. JARBAS PASSARII'IHO- Ouço 
V. Ex' com muito prazer, nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSr.JutahyMagalhães-Aminhapreo
cupação - falei, antes do Senador Pompeu 
de Sousa e V. Ex", como disse, ainda não tinha 
chegado, no absenteísmo - é a respeito da 
ditadura das Lideranças, principalmente na 
Câmara Federal, quando se busca, sempre, 
o consenso; nóS temoS que buscar o consen
so, temos que procurar o entendimento._ Mas, 
quando este não é encontrado, nós não pode

_mos Jicar evhando as votações, nós devería
mos partir para encontrar a vontade da maio~ 
ria. Então, eu citei que nós estávamos submis
sos aos omissos, porque, por falta de presen
ça, as Lideranças, sempre, utilizam a chamada 
''verificação de quorum, então, as minorias 
exigem concessões que a maioria, a cada ins
tante, tem que fazer. E quando essas minorias 
não obtêm êxito ao exigirem essas conces
sões, qual o resultado? Está aí a Lei de Greve! 
Nãç vamos votar a Lei de Greve por falta do 
entendimento de quem? De uma minoria. A 
grande maioria está aceitando aquilo que foi 
feito, na busca do entendimento, pelo Senador 
Ronan Trto. Mas como não se conseguiu a 
unanimidade, simplesmente não votamos. 
Agora, outra preocupação quê apresentei 
aqui, no meu pronunciamento, é quanto a isso 
que vem ocorrendo com a instituição parla
mentar: estamos vendo invasões à Câmara 
de Ver.eadores, no meu Estado, da sua prin
-Cipal cidade. Mã.is de mil pessoas invadiram 
a Câmara cJ,e Vereadores para atirar objetos, 
moedas, etc., aos vereadores, por causa do 
problema de aumento de vencimentos. A críti
ca é necessária, é valida, mas temos que salvar 
a instituição, fazê-la respeitada. lnfelizmente, 
essas invasões estão sendo incentivadas por 
noticiários. Isso não nos leva a nada, a não 
ser àquilo que é pior: não termos mais demo
.crada no País com o fechamento da institui
ção. Essas foram as duas principais preocu
pações do meu pronunciamento. 

OSR. JARBAS PASSARII'IHO- Tives
se eu as ouvido naquela ocasião, teria aplau
dido, como- estou aplaudindo agora. Mas V. 
EX' coloca também de maneira irrespondível. 
Em priineko JuQar; eSse problema da ditatura 
que- se faz de minorias. Isso roi uma invenção 
da Constituinte. Já ouvi o Presidente Nelson 
Caroei(o _Ílãp_aceitar isso nO Congresso Nacio
nal: Aliás, aplaudo S. ~ exatamente por l$SO, 
porque não existe, inclusive, amparo reglmen
Jal para suspender uma sessão, porque os Li
deres vão, ainda, se reunir para tentar a _unani
midade. Não é mais nem o consenso, porque 
o consenso Sigriifka-uma-gelleralidade de opi
niões, mas não a unanimidade. Agora, precisa
mos da unanimidade. Por quê? Porque as ban
cadas majoritárias não estão presentes, e, na 
medida em que elas não estão presenteS; o 
Uder, que é o Presidente da Bancada majori
tária fica vulnerável ao pedido de verificação 
de quorum. Então, digo que é como se fosse 

uma ONU, não ·com Conselho de Segurança, 
onde apenas 5 têm direito de veto; é uma 
ONU em que todos tiveram direito de veto, 
e, a partir do momento em que alguém veta 
eah1ea:ça pedir verificação de quorum, conse
gue um resultado que não conseguiria, evi
pela proporcionalidade do seu partido no çon
junto. Essa ê a primeira colocação. 

A segunda colocação que faz V. Ex'tambérri 
me parece de absoluta precisão. Vemos, hoje, 
sistematicamente, nos jornais de televisão, in
clusive nos mais ouvidos- prestem atenção, 
Srs. Senadores, parece que há uma escolha 
direcionada, aparece um município que atê 
n6s não sabemos - confesso a ignorância 
geográfica - _um_ determinado município do 
interior, dos 4 mü que existem no Brasil, que 
não se conhece, aquele aparece na televisão, 
porque o prefeito deu passagens indevidas pa
ra alguém ou, então, porque os vereadores 
tiveram aumento nos seus vencimentos, sem 
aumentar os vencimentos do funcionalismo. 
Isso aparece como um trabalho organizado 
sistematicamente para desmoralizar a nossa 
posição. E é tão importante isto, Sr. Presidente, 
que na última pesquisa de que tomei conheci
mento, aparece a igreja - não só a católica 
- em geral, como a campeão da credibi
lidade. Ai, vem caindo a credibilidade. O Con
gresso_ aparece na antepenúltima posição, 
mas os políticos, na última. Ainda há uma 
diferença. O Congresso ainda tem um pouco 
mais de crédito do que os políticos, porque, 
quando se fala de político, há alergia geral. 

Eu passei 28 anos, Sr. PreSJdente, na vida 
militar - na vida. e não na Vila Militar - e, 
nessas condições. paguei o meu preço à so
ciedade civil, cuja sede, aliás, eu não sei onde 
fica, mas, de qualquer maneira, ela nos julga. 
E- essa sociedade civiJ julgava, sempre, que· 
o militar tem que ser necessarianiente burro; 
se não burro, pelo menos inculto, enquanto 
o civil é inteligente e capaz. Em contrapaJtida, 
o militar acha que ê o_ dono e o proprietário 
monopolista do patriotismo. Então, esses dois 
erros se conjugam na vida brasileira;_gue deve 
ser um fenômeno sociológico a ser estudado. 
Bom, quando eu me livro da condição de mili
tar para deixar de ser atacado·p-or esse aspecto 
e venho para a vida civil, fica pior como políti
co, porque estou aqui também já num terceiro 
mandato de Senado, não contínuos, mas rece
bendo, exatamente, agora a pecha de quê? 
Do hedpnista, daquele que chega ao· poder 
para se beneficar exclusivamente dele e che
go, para ·encerrar as minhas palavras, Sr. Presi
dente, exatamente com essa colocação que 
o Senador Jutahy Magalhães me deu prazer 
de fazer uma síntese de segunda época para 
o aluno faltoso. 

É que eu tenho dito a vários jorTiallstas: eu 
posso afirmar que onde há congresso nem 
sempre há liberdade. Ontem nós vimos uma 
coisa admirável. Precisamos viver_ tanto para 
ver uma União Soviética permitindo mais de 
um candidato para disputar vaga no presídio 
da União Soviética Muito bem! Ninguém le
vou em consideração, tal o entusiasmo de que 
ficamos possuídos, de que 1/3 daquele con-
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gresso é de biônicos: 1/3 foi indicado obrigato
riamente; 2/3 é que· conséguiràm ser ainda 
votados em disputa diferentes daqueles que 
O emente Attlee dizia: "I:: uma m-ãravilha a elei
ção no mundo comunista, porque é como 
uma conida de cavalo". E lhe perguntaram: 
"M<lS como uma corrida de cavalo?" "Sim, 
num pri!ldo, mas com um cavalo só"! 

Então, essa seria a posição. Hoje estamos 
vendo dois. Já é alguma coisa. E ontem virTios 
que houve uma rebefíã:o, pelo menos de um 
homem notável, como Sakhárov, quando ele 
disse qut'! gostaria que houvesse mais de um 
nome para ser candidato a Presidente da 
União Soviétfca. E ãpareceu um deputado lá 
que se apresentou como candidato, e foi uma 
gargalhada geral. Mas sou aftamente lauda
tório do que está. se passando na União Sovié
tica, com essa figura do Mikhaíl Gorbachev. 

Vunos isso. Ora, río nosso caso, aqui, por 
exemplo, verificamos que o CongreSso brasi
leiro hoje se renova em cada eleição de ma
neira bastante acentuada. A última renovação 
, foi de 60%, o que caracteriza, portanto,_ a puni
ção que o eleitor já faz em relação ao represen
tante que ele acha que não está cumprindo 
exa.tamente o seu dever. Já ê alguma coisa, 
Sr. Presidente. Agora, desejar, caracterizar 
todo o político como sefldo um-OPortunista 
é tomar, evidentemente, a parte pelo todo. E 
isso, evidentemente, também, de nossa parte, 
náo merece aplauso. _ _ 

Ela o qUe tiÕha a dizer, Sr. Ptegjdente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa sente-se no dever de prestar alguns 
esclarecimentos. 

Para gáudio nosso, podemos afirmar qlle 
no Senado Federal ainda não ocorreu a hipó
tese de número tão reduzido que não permi
tisse a votação das matérias da Ordem do 
Dia. 

De 15 de fevereiro até hoje essa hipótese 
não ocorreu. E dias houve em ·que tiVemos 
nesta Casa 72 Simadõres dos 75 Ciue a com-põem. . -· ... 

No caso do Congresso NaciOnal, evidente
mente que_ a regra não é a mesma, porque 
Já as verificações começam pela Câmara e 
quando não há número na Cãniara, evidente
mente, o Senado não é chamado a opinar. 
E a ausência tem sido verificada sempre na 
Câmara dos Deputados. 

Quero esclarecer ao eminente Senador Jar
bas Passarinho _que o prazo para -. e S. EX' 
ressalvou, aliás- a votação da Medida ProVi
sória n9 50, ao contrário do que -constava, não 
termina no dia 29. A Jneu ver; é no dia 28 
de maio, porque, tendo sido editada no dia 
28 de abril, 30 dias expressos na Constituição 
findam no dia 28 de mala e não como fazemos 
normalmente, prorrogando para o dia seguin
te quando o prazo termina no sábado ou no 
domingo.~ão, o texto constitucional não cria 
esta exc:eção, o prazo termina, a meu ver, no 
dia 28 de maio, ou seja, no próximo domingo, 
tal como ocorre na JúStft;a Eleitoral. 

Ocorre ainda uma circunstância: de acordo 
com a Resolução n"' 1 do Congresso Nacional, 

noS~ UIPmos doca dias a Medida Provisória 
devirá ser submetida a sessão permanente 
até que se exaure o prazo de 30 dias. Como 
ontem era feriado, essa sessão permanente 
se iniciará hoje às 14 horas e 3D- minutos e 
se prolongará durante hoje e amanhã, e até 
no domingo, para cw-e o Congresso esgote 
até o último instante o prazo que a Consti
tuiÇão lhe fiXou. 

Então, já não haverá oportunidade de, !la 
segunda-feira, 29, se· discutir _e votar a Medida 
Provisória n? 50. 

Também a sugestão do nobre Senador Jar
bas Passarinho, com referência ao segundo 
aumento, seria inócuo se sOmente o Senado 
tomasse essa providência. O priineiro aumen .. 
to já foi autorizado na minha ausênda e, de 
acordo com a -resolução do Congresso, pel~ 
_atual M~sa. Mas o segundo ainda não o foi 
exatamente porqué a Mesa do Senado pre~ 
tende entender-se com a Mesa da Câmara, 
para que possam, juntas, examinar a provi~ 
dência sugerida pelo Senador Jarbas Passa~ 
rinho. 

Numa sessão extraordinária, realizada pela 
MesaJ quarta-feira, somtmte foi aprovado o pa
gamento dos 30% ao funcionalismo da Casa, 
que é igual ao de todo o funcionalismo público 
dQ País. 

Quanto aos a1..1mentos constantes das reso· 
fuçôes das Câmaras .Mun[cipaís e das Assem
blé@_s__Legrslativas, qu'7 repercutem como se 
fossem estimuladas, ou copiando o que ocor
re no âmbito federal, a Mesa do Congresso 
Nacional já teve oportunidade de publicar nota 
oficial, esclarecendo não haver nenhuma vin
culaç!o entre tais f~ações de subsídios, Infeliz~ 
mente, a imprensa, que nos critica todos os 
dias, foi muito parcimoniosa ao cfivulgá-fa. 

A solução é voltar ao sistema anterior atra~ 
vês de emenda constitucional, restabelecendo 
a: proibição das Assembléias Legislativas e das 
Câmaras de Vereadores fixarem subsídios 
maiores do que aqueles que percebem os 
atuais Deputados e Senadores. (sso depen
derá da apresentação de uma emenda consti
tucional, que não cabe à Mesa do Congresso 
tomar a iniciativa. 

5ei que há Senadores que já pensam no 
oferecünento de uma emenda nesse sentido, 
restabelecendo a salutar disposição que a As
sembléia Nacional Constituinte revogou. 

Levando-se em conta a ausência de Quo
rum na sessão de sexta-feira, o Senado Fede~ 
ra1 apenas discute as matéria_s. não as subme
tendo à Votação. 

COMPARECEM MAIS OS SRS SEr/ADO
RES: . -

AureoMello- Odacir Soares-O lavo Pires 
-Ahni( Gabriel -Jarbas Passarinho -JOOo 
Castelo-Edison Lobão...,_ Chagas Rodrigues 
- Hugo Napoleão - Mauro Benevides ~ 
José Agripino-Raimundo Ura- Marco Ma~ 
ciel- Ney Maranhão -José Ignácio Ferreira 
........ Nelson Cameíro - Ronan Tito - Iram 
Saraiva -Jrapuan Costa Junior - Maurício 
Corrêa-:-- Meira Filho. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson c:.meiro) 
-Finda a Hora do Expediente. 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único", do Projeto 
de Lei do Senado n'? 280, de 1985-DF, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que concede ao Doutor Plínio 
Catanhede, ex-Prefeito do Distrito Fede
ral, um subsídio mensal e Vitalício, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 35, de 1989, da Co
missão 

-do Distrito Federal. favorável, nos 
termos de substitutivo que oferece. _ 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Piesiden· 
te, peço a palavra para discutir & matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C:.meiro) 
- Conc~do a palavra áo nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES (PMDB 
- P1. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. 
-Senadores, muil:êls vezes, os projetos e as leis 
são mendonados exdu~Namente pela emen
ta. Então, eu queria deixar claro, quando o 
Congresso discute este projeto de lei, que, ten
do já faleddo o Dr. Pünio Catanhede, a ementa 
ainda continua a mesma, mas o_subsídio qu~ 
inicialmente fora sugerido a S. B(' foi, pelo 
substitutivo, convertido em pensão em favor 
da viúva, a Stt Zilda Moraes Rêgo Catanhede. 
Assim, a Comissão de ConStituição, Justiça 
e Cidadania houve por bem transformar esse 
subsídio em pensão à viúva do ex-Governador, 
tendo em vista que isso acontece_em quase 
todos os Estados da Federação: os governa
dores têm direito a subsídios e, quando fale
cem, as esposas passam a receber pensão. 

Oe modo que presto agora este- es.clared
mento, para evitar que se diga que nós estive
mos aqUI concedendo subsídio a um emi
nente homem público já falecido. 

Fica o esclarecúnent6, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esclareço a V. EX' que será votado o parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, que conclt;Ji por um substitutivo e con
verte aquilo que seria Llm subsidio rnensai 
cottcedido ao ~udoso ex-Prefeito Plínio Cata
nhede, exatamente em pensão especial à Sr-' 
Zilda Moraes Rêgo Cat:mhede, viúva do Dr. 
Plínio Catanhede, ex-Prefeito do Distrito Fede
ral, e dá outras providências. 

O substitutivO é que sérá objeto de votação 
e ficará, então, atendida_ a solicitação de V. 
E:<' 

C:ontinua em discussão. (Pausa.) 
Não havendo mais nenhum Sr. Senador 

que queira fazer uso da palavra, encerro a dis
cussão. 

A votação far-se~á oportunamente. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 12, de 1989, de autoria 
do Governador _do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a gratificação extraordinária 
dos servidores da tabela de pessoal do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 36, de 
1989, da Comissão 

-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada. 
A matéria será incluidfi oportunamente na 

Ordem do Dia, para sua votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item3: 

Discussão. em turno único, do_ Projeto 
de LeLdo S~ffªdo n~ 23_;-de 1989, de auto
ria do Senado_r __ Jutahy Magalhães, que 
estabelece_ non:nas para a privatização 
das empresas públicas e de economia 
mista, e dá outras Providências. (Depen
dendo_ de Par~_cer da Comis~ão de Consti
tuição, Justiç., _e Odadai1ia.) - - -

Nos termos do art, 6,_ d<J_ResoiuÇãO p9 J, 
de 1987, a Presidência designa o eminente 
Senador Mauro Benevicl.es para emitir parecer 
em nome da Comissão de_ Constitulção, Jus
tiça e Cidadania. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para emitir parecer.) --Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, o Projeto de Lei n" 23, de 
1989, que versa sobre a privatização das em
presas públicas e de economia mista, tem um 
objetivo principal que é o de fazer do Con
gresso Nacional o fórum dos debates que ne
cessariamente se desenvolverão em tomo da 
matéria. 

Dessa forma, seu art.. 1 o estabe_iece a obJiga
toriedade da apreciação, pelo Congresso Na
dona!, do Programa Federal de Desestatiza
ção da economia, como- 'medida Preliminar 
e imperiosa, capaz de ensejar detida_ análise, 
pelo Poder Legislativo, dos consectários da 
adoção da nova _política, propiciando-se, si
multaneamente, ao lado dessa análise, amplo 
debate. 

O art. 29 do.Pfojeto de Lef sob exãme-
estabelece: · · . __ ~ 

''Art 2o Dependerão de au_tQrizci"çãÕ- do 
Congresso _Nacional os Projetas de priva
tização das empresas públicas e de eco
nomia mista ... 

Ora, os projetes de privatização - como 
se dessume do ÚfÚSQ. parágrafo do artigo 
transcrito - serão encaminhados pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional. Dessa for
ma, parece-nos que o art._2:o como está redi
gido, condiciona à autorização do Congresso 
os próprios projetas de privatização. Em ou
tras palavras, o "Congresso Nacional autoriza· 
os Projetas". 

Depreende-se da justificação do Presente 
Projeto de Lei, porém, outra intenção, essa 
bem mais consentânea com o espírito de rea
valiação económica, caso a caso, com vistas 
à reformulação da economia nacional_. Sob 
esse enfoque, a redação do art. 29 passaria 
a referir-se é! "aprOvação", pelo Congresso Na
cional, em lugar de "autorização". 

Em face dos motivos expostos, opinamos 
pela aprovação do Projeto, por _constitucional, 
jurídiC_o regiment~ e,_!lO mérito, oportuno com 
a seguinte emenda: 

Emenda 11' 1 - CCJ 

· Dê-se "caput" do art 2?.a seguinte re
dação: 

· "Art 29 Dependerão de aprovação do 
COngresso Nacional os projetas de priva
tização das empresas públicaS e de eco
nomia mista". 

to p~ec'er1 Sr. presidente_. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão o projeto e a emenda. (Pau
sa.) ~ 

-Não havendo nenhum. Sr. Se,nador qu_e 
queira fazer uso da palavra, ene.erro a discus
são. 

A matéria será incluída oportunamente na 
Ordem do Dia, para sua votação. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
·-ltem4: 

_ Di$CU~são,_ém tumo único! do Projeto 
de Lei aO.Senado n~ 24, de 1989-COm
plementar, de autoria do Senador Ruy Ba-

-- __ celar, que estabelece normas para o _ade
quado trawmento tributário do ato coo
perativo. (Deperidendo de parecer da Co~ 

·-fnissão de Assuntos Econômicos.) 

Nos termOs alt. '198; _':e", do Regimento 
Interno~ a Presidência retira da pauta a matéria 
constante do item 4, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Items-: 

DisCUssão, em turrio único, do· Projeto 
de __ Resolução n9 20" ,-de 1989 (oferecido 

· _j)éiá-tomissão do Distrito Federal como 
conclusão do seu Parecer n9 38, de 1989, 
com o voto vencido em separado do Se~ 
nadar Maurído Corrêa), que aprova as 

__ c;;_ontas do governador do Distrito Federal, 
referentes ao exercício de 1987, ressai~ 
vadas as responsabilidades imputáveis a 
gestores por infrações legais e danos pa~ 
trimoni~is de qualquer espéde, 

Em discussão_ o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo nenhum Sr. Senador__ que 
queira fazer usO da palavra, está encerrada 
a discussão. 

O projeto será _incluído oportunamente na 
Ordem do Dia para votação. 

_ Ó ~R. P~IDENTE (Nelson Carneiro) 
- Csgotada a mãtéria constante da Ordem 
doDia. · 
Volta~se- à lista de _oradores. 
__ Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
~ranhão. 

O SR. 1'1EY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronnnda o-Seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Seflaç:lores, diz; a fllosofia popular 
e prática que todo poder é Corrupto, e qUarito 
maior for o poder, mafor será a corrupção·. 

A exc~siVa piesença estat~ na economi_a 
do Brasil leva a]laver um pOtencial de corrup
ção cada vez maior. POiS-Um dos motivos da 
corrupção é o corruptor não prestar contaS 
a ninguém. Todo Poder irresponsável isto é, 
que não tem que prestâr contaS a alguém, 
é um governo corrupto. -

Assim, as estatais no Brasil, estão ai, muitas, 
imensas, fortes, poderosas, fechadíssimas, 
sem prestar contas a quem quer que-Seja, 
nem ao CongreSsO Nacional. Por isso, estou
ram aqui e ali, de vez em quando, corrupção 
de todos os tipos nas estatais. Corrupção no 
IBC, Corrupção no 1M, corrupção na Vale do 
Rio Do-ce, corrupçãO em todo lugar. Com Isto 
não queremos dizer que nosso País é o privile
giado da corrupção. Corrupção ·encontra~se_ ' 
em todos oS quadrantes, Corrupção na Ingla
terra, corrupção no Japão, corrupção na cru
na, Corrupção no Paraguai, no Paraná, em 
todo lugar há corrupção, Onde há poder, há 
corrupção, E onde o Governo é assunto, tam· 
bém absoluta é a corrupção. E, parece que 
a corrupção se espraia na razão direta em 
·que o Estado aumenta seus tentáculos inter
vencionais na economia. 

A esta altura de nossa experiência, os ho· 
mens públicos, executivos e burocratas, já 
deveriam eStar convencidos de que estatizar 
não é negócio para· nossa economia. Bem 
ao contrário. Quanto mais se interVém , mais 
inoperante Se toma a ãdministraÇão e ã econo-
mia, - -

Das e~s. poucas, muito poucas mesmo, 
se processam dentro do dinamismo e da efi
ciencia. A Petrobrás, a Eletrobrás,- são umas 
das poucas que podem se oigUlfiar de efic:iên
cia e lucro. No mais, a ineficiência e o prejuízo 
são o resultado de todo· o proceSsO interven
cionista. 

Ã econOmia brasileira é :empeiTada e inefi
ciente. E para explicar isso há dUas- raZões: 
a primeira é-a -grande intervenção do EStado 
na economia:; A segunda é a rormaçao dos 
chamados cartórios empresariais que, como 
parasitas, vivem à cata de subsídios, incentivos 
e reServas de mêrcado. --

Parasitas são 0$ maus empresários; como 
os do aç(!.c~r; que_ ficam mamando" l}~s te~s 

.Qo _governo,- tomand<? _to-dos os erripréstimos 
passiveis e imagináveis no jog6 de influência 
de sempre, e após o sucesso dos emprés
timos, apresentam a inadinplência para com 
~ 6rf!ãos estatais. _ · __ ~ 

Segundo a Folha de S. PaulO (em abril de 
1989) a dívida dos usineiros de can~-de-a
çúcar para com o- IM é bem mais de um 
bilhão de dólares. Apesar das ações judidais, 

__ estas dívidas não estão sendo pagas. Há ações 
que transitam há 18 anos, sem·sucesSõ algum. 
Isto prova simplesmente que os c;art6rios con

--tam com aliados da t:lUrocracia púl?lica para 
continuar~ usufruir de subs(9,ios e PriVilégios. 
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Há duas justificativas para a intensa inter
venção estatal entre nós; urna é econômlca, 
outra é ideológica. 

A justificativa econômica terri a sua razão 
de ser. O Estado deve ocupar os espaços que 

. a iniciativa privada não pode ou não quer ocu
par. Dou um exemplo de que o espaço ocu
pado pelo Estado deveria ser da iniciativa pri
vada, porque ela pode e quer ocupar esse 
espaço. O abastecimento, por exemplo, o go
verno ocupa esse espaço indevidamente atra
vés da Cabal. 

A Cobal como órgão de abastecimento faz 
concorrência com a iniciativa privada, e con
corrente _sem condições. Enquanto a iniciativa 
privada, neste setor, tem o máximo de liber
dade e meios para agir, a Cobal está emper
rada não s6 pela burocracia, como lhe faltam 
meios para concorrer cOlTi as _empresas priva
das no setor. E concOrrer não é_ a finalidade 
da CobaJ. E porque náo ~oncorre, perde e 
não a1cança seus objetivos sociais. 

Na verdade, a Cabal não pode concorrer 
com a iniciativa privada, mas é "o úrUco órgão 
que o brasileiro tem para regular o abasteci
mento. Se este abastecimento regulador sair 
das mãos da Cabal, ficará unicamente em 
mãos dos que já o dominam: os trustes dos 
supermercados". 

Leio discurso sobre este órgão: __ _ 

A Cabal "deveria se desenvolver dentro 
de uma política sem entrar em concor
rência com a iniciativa privada ... _deveria 
vender produtos básicos, no máximo 
100, dando opção de __ compra tanto à 
classe média, como aos menos favore
cidos.~ só que a Coba1 económica e co
mercialmente já está fecha-dá .. o desem
penho das sucursais da Cabal tem sido 
preocupante pelo abaixo v:olume de esto
ques, pelo baixo volume de vendas, por 
sua pesada estrutura de custos e pelos 
resultados negativos no plano operacio
nal" ... 

Por este pequeno exemplo já podemos du
vidar da eficácia da intelVenção do Estado na 
economia. Nem sempre dá certo. O prejuizo, 
graças aos entraves burocráticos, é o mais 
comum. 

A outra justificativa para o Estado intervir, 
é a ideológica. 

Esta justificativa díz que as empresas esta
tais são necessárias para fazer frente às multi
nacionais. Mas mesmo os defensores dessa 
tese não titubeiam em mostrar o perigo de 
tal corporativismo. As estatais se agigantam, 
como todas se agigantaram e se _compo$rn 
de modo independente, agem sem prestar 
contas a ninguém, obedecendo a seu próprio 
objetivo. Quem não está observando a luta 
escusa que travam entre si a Petrobrás é o 
Proálcool? 

"A Petrobrás passou a boicotar o Proál
cool, demonstrando uma visão mesqui
nha que não enaltece o ideal_ nacion!3-lista 
que a criou. Esse boicOte deu-se com 
a retenção do pagamento do álcool rece
bido em mais de 60 dias, isso em um 

período em que a inflação atingia 30% 
-aO riiêS"~(Ney Maranhão - discurso so
bre o 21çúcar e o álcool.) 
_-_-"O Proálcool é o_maiQr prog~ama mun

-dial de combustível alternativo, produzin
do o equivalente a 2DO.OOO barris diários 
de petróleo, utilizando tecnologla nacio
nal, insunlcis produzidos totalmente 'no 
país e sendo um combustível renovável". 
(Ney Maranhão - discurso sobre o açú
car e o ãlcooL) 

"Não se pode, portanto, destruir um 
programa da mais alta importância e que 
já corresponde a 1/3 da produção da Pe
trobrás, a qua1 levou 37 anos para atingir 
o atual estágio". (Ney Maranhão- dis
curso s_obre.o açúcar_e o álcool.) 

O gigantismo e o poder das estatais já subi
ram à cabeça de seus funcionários. Estão 
conscientes de que qualquer movimento pare
dista em seú meio pode causar imenso prejui
:zos ao país. Isso em setores estratégicos como 
energia, área financeira e na área informática. 
O poder de barganha desses funcionários é 
enorme. Como-exemplo, tivemos a greve do 
Banco do Brasil que durou 22 dias, dando 
um prejuízo imenso ao país e levando o gover
no a tomar medrdas inócuas, c_omo transferir 
para bancos particu1ares o pagamento do fun
_cionali::;mo público e o pagamento dos apo
sentados do lAPAS. Essa instituição financeira 
quase parou o mundo financeiro de todo o 
paíS. E quem fez a greve? Fot o· bóia-fria? O 
trabalhador salário-minirno? Não! Mas os que 
ganham a partir de cinco salários mínimos. 

AEletrobrás pode parar o pa1s. O Presidente 
do Sindicato dos Eletricitários, hoje presidente 

- dO CGT, o Sr. Magri, já disse algumas vezes 
pelos jamais que pararia o país. 

O Serpro pode parar o Go_yemo Fed~raJ. 
Graças a essa enorme força qUe as estatais 

possuem, graças a essas circunstâncias, elas 
possuem a melhor das rendas. Antigamente 
se dizia que a melhor estabilidade era a do 
setor público, o melhor beneficio era o da em
presa estatal, e o_ melhor salário era do setor 
priVado. Hoje, as estatais têm a melhor estabili
dade, o melhor beneficio e o melhor s_alário. 
Que o digain seus diretores. 

_Q:,déficit público é alimentado pelas 
estatais. "No meu entender, a solução pa
ta (j(ffficit públiCo é privatizar as estatais 
qUe ·estã_o devO~ando n_ossa economia. 
Eu, Pessoalmente, não compreendo esta 
demora em privatizar ess_es elefantes 
brancos. Com excessâo das empresas de 
seiJurança nacional, todas as outras deve
riam ser privatizadas",_(Ney Maranhão
Discurso sobre o déficit público.) 

.. Vejo que as medidas paliativas que o Go
verno Federal está tomando, no que concerne 
ao déficit público, até agora não tiveram ne
nhum resu1tado prático. O caminho a percor
rer é começar pela priVatização das empre
sas." 

':4- Folha de S. Paulo diz que o déficit das 
estatais, no primeiro trimestre de 1988, é de 
quase 60 bilhóes de cruzados _antigos. Isto sig-

nifica que, durante o ano -de 1 988,_ o déficit 
foi de 240 bilhões de cruzados antigos.'' 

O México está fazendo um combate 
férreo à inflação. O Presidente Carlos Sali
nas de Gortari, ''nos últimos seis meses, 
tomou uma série de medidas para mo
dernizar a economia e tentou erradicar 
o arraigado vício de corrupção na vida 
do País. Entre outras medidas, privatizou 
ou fechou centenas de empresas estatais 
(reduzidas de 1.155 para 750) e~ColocoU 
na cadeira corruptos notórios que goza-

-- vam de impunidade. A inflação caiu a me
nos de 2% ao mês'~. (Jornal O Estado 
de S. Paulo, 17 de maio de 1989.) 

O Sr. Mauro Benevides- V. Exl' me con
cederia um aparte, nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. EX' 
com grande prazer. 

o· sr. Mauro Benev.ldes- Nobre Sena
dor Ney Maranhão, V. Ex" profere dicurso, na 
manhã de _hoje e seria ideal que o plenário 
estivesse hoje composto da totalidade de suas 
Bancadas, exatamente quando, há poucos 
mstãntes, tivenloS oportúnidad_e_de apr~sentar 
parecer, na diScuSSao úilica do Projeto de Lei 
do Senado n9 23, de autoria do nobre üder 
Jutahy Magalhães, "que estabelece_ normas 
para a privatização das empresas públicas e 
de economia mista, e dá outras providências". 
Na Corldição _de Membro da CC?missao de 
Constituição, :JUstiça e Cidadania, acabamos 
de proferir em plenário um parecer féWorável 
a essa proposição da lavra do ilustre Repre
sentante_ da Bahia, o nobre S_enador Jutahy 
Magalhães. Agora vem V. EX', em reforço a 
essa tese naturalmente para ampliar, até se 

_ possível, a unanimidade, o apoio desta Casa 
à proposição que será votada, segundo se 
espera na próxima terça-feira Portanto, V. Ex' 
traz a debate este assunto, exatamente quando 
o Senado Federal se posiciona em -relação 
à privatização das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, através de 
uma iniciativa do nobre Senador Jutahy Maga· 
lhães. Queira Deus qÜe a manifestação de 
V. EX'? coritribua para sensibilizar os Senadores 
e, a seguir, a própria Câmara dos Deputados 
a fim de que o Congresso realmente defina 
o seu posicionamento em relação a esse pro- -
blema de privatização. 

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço 
a V. Ex" pelo aparte, nobre Senador Mauro 
Benevides, primeiro, quanto ao peso que V. 
EX' e o nobre Senador Jutahy Magalhães têm, 
no Senadci da RePública, em tudO o que seja 
de interesse do Pais. Este apoio de V. Ex~ e 
do nobre Senador Jutahy Magalhães é muito 
importante para que lsto se concretize o mals 
r~pido possível. 

Sr. Presidente sendo assim procedeu Israel, 
cortando 500 bilhões de dólares do último 
Orçamento, combatendo tenazmente a infla
ção que golpeava o país. 

No meu entender, as estatais são o calca· 
nhar' de Aquiles de nosso déficit público. 
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Hoje, nós congressistas, estamos cobertos 
da maior responsabilidade. As prerrogativas 
do Congresso foram-lhe devolvidas e o povo 
está cobrando m"ior atuação dos deputados 
e senadores ern s"ª defesa. Mecüdas antipopu
lares, talvez, terão que ser tomadas. Que se 
tomem! Contanto que o povo e o Pats sejam 
salvos. _ 

O qu-e primeiro temos que fazer é pôr--a 
Constituição para funcionar, regulamen~ndo 
os artigos que estão exigindo regu]amentaçào. 
Setenta e cinco por cento da Constituição es
tão a esperar por leis ordinárias para que fim
dane. Como até agora n~9é! foi regu]amen
tado, nosso prestigio junto ao povo difninui 
a cada dia que passa. Centenas e milhares . 
de greves estourª-_m pelo País afora porque, 
até o momento, nenhuma lei de greve foi regu
lamentada. Daí o surgimento antipático de 
tantas medidas provisórias, que sempre cau
sam celeuma. E isso aContece porque a Cons~ 
tituição não está regulamentada no ·que deve 
sê-lo. 

Por falar en1 [.egulame_ntação, chamo a 
atenção de nossos congressistas para o art. 
172, que se refe_re ao capital estrangeiro e 
à remessa de luçros, artigo de capital i_n:JpÇir
tância para que o ·capital estrangeiro tenha 
condições de atuar entre n® e para que sejam 
fortificadas as nossas micro, pequenas e mé
dias empresas, tão necessitadas de um alento 
de capital. As pequeas e médias empresas, 
de Norte a Sul Q_o Pafs, estão todas quebrad~s_ 
e, no entanto, são essas _empresas a espinha 
dcirSal da economia de uiruUiaÇão. 

Esteve no Brasil, a convite das universidades 
brasileiras, o mentor da perestroika russa. o 
economista armênio Abel Aganbegyan. Na re
volução que está f~_enQo na economia sovié
tica, substancial mudanç~ é a "redução da 
interferência do estado na economia". Há inte
resse do capital russo entrar nas negociações 
comerciais com o Brasil, dentro dos setores 
da construção civil, da informática, da minera
çAo e do papel celulose, entre outros. Mas 
o capital nacional será b~m-vindo à Rússia 
nesses mesmos setores. Também em acor
dos_tipojofnt-ve]Jtu~ou consó_rc_io, o lado bra
sileiro se interessa que o capital soviético ve
nha para atuar no mercado nacional ç.om pro_
jetos de irrigação, siderúrgica e energéticos. 
(De O Globo, 14-5-89). ·- · 

Penso eu que o capital de risco é solução 
para o Brasil. Pa_ra que o capital de risco venha 
até nós é preciso que a regulamentação do 
art 172 abra facilid.,.des e benefícios, assim, 
às micro, pequenas e médias empresas. 

Ainda falando em capital estrangeiro, o 
exemplo para nós vem do México outra vez, 
que até agora sofria de.nossos mesmo~_males, 
a inflação e o déficit público incontroláveis. 

O Presidente do México, Carlos Salinos d,<;! 
Gortari, que com suas.r!':f'Q_rrna.s está 111udan.do 
a fisionomia do México, "aboliu uma série de 
restri~ões aos investim~ntos estrangeiros ao 
decretar nova lei para a participação de capi
tais externos na economia". A legisJação regu
lamenta investimentos de até 100 milhões de 
dólares para atuar em setores como hotelaria, 
telecomunicações, autopeças, pesca e petro-

química secundária Qomal O Estado de S. 
Paulo, 17-5-89).As principais condições im
postas é que os investimentos sejam feitos 
com recursos externos e fora das regiões de 
maJor concentração industrial (idem). 

O Presidente do Instituto de Reconstrução 
Industrial (IR!) da Itália, Romano Prodl, dá a 
mesma receita para o Brasil que ele usou na 
ltá6a, tirando-a das fundas necessidades em 
que viveu depois. da derrota na Segunda Guer
ra Mundial. Para o Brasil sair das dificuldades 
em que agora se encontra, diz Romano Prodi, 
"deve fortaJecer as pequenas e médias empre
sas, e, ao mesmo tempo, abrir a economia, 
viabilizando o intercâmbio bilateral e ass_ocia
ções_.com o capital estrangeiro". Se9undo ele 
as pequenas e médias empresas, em melo 
a muitas crises por que passou a Itália, inves
tiram mais que as grandes. As grandes empre
sas em 1980 diminuíram a réntabilidade. Elas 
devem buscar a descel)tralização produtiva, 
o fechamento de instalações ineficientes e_ a 
racionalização da produção. "O Brasil, diz Pro
di, é capaz, é compete~te, mas precisã te"r 
coragem e tentar SQ!uções ousadas, b~sçando 
equilíbrio entre reali$mO e utop_ia". (Jornal 0 
Globo, 14-5-89). 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, con
gressistas, temos que ter coragem para bus~ar 
soluções ousadas para nosso País, que __ está 
nadando em um mar de dificuldades. Temos 
que buscar o que mais interessa ao Pais, com 
realismo dentro do momento histórico que 
estamos vivendo. E esta busca de soluções 
melhores e ousadas, está nas mãos do Poder 
Legislativo, est_e poder do povo, pois é aqui 
que respira õ pullnâo da nação brasileira .. Srs. 
Senadores, busquemos soluções ousadas, 
com .realismo e equilíbrio, para o bem doBra-
sil. (Mu~~~-b~m!) -

Dumnte o discurso do Sr. Setiador Ney 
Maranhão, o Sr. Senador Nelson Çamefrt;> 
deixa a cadeira da Presidência que é ocu~ 
pada pelo Sr. Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre.Senador Mau
ro Benevides .. 

O.SR. MAURO BÉNEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Partilho 
da apreensão-de Y. ~.Sr. Presidente Pompeu 
de Sousa, que, neste momento, dirige os tra
balhos desta Casa. e igualmente partilho da 
apreensão do Senador Nelson Carneiro, na 
condição de Titular da Presidência_ do Con
gresso Naciona1, bem como da apreensão dos 
eminentes Senadores Jarbas Passarinho, Ju
tahy Magalhães e Lourival Baptista, que se pro
ntiDciaram na manhã de hoje, no tocante à 
_®__tgnção de_ quorum para a votaçãO de impor
tantes matérias inc:luídas na Ordem do Dia 
do Congresso, como a Medida Provi56ri.i -n" 
50, modificada pelo Substitutivo Ronan Trto, 
e cerca de 17 vetos presidenciais. Além desses 
itens, Srs-: ·senadores, a pai.lfã concentra 36 
matérias e, a1i, estão listados numerosos de
<:rE:tQs-leis, cujo exame pelo Parlamento, de 
conformidade com o prazo estabelecido pela 
C:arta Magna, se exaure a 5 de jUnho. Um 

desses __ decreto~~ leis dispõe- s-obre o regime 
tributário, cambial e administrativo das-Zón1iS 
de Processamento de Exportação. Coin base 
nesse decreto-lei, Sr. PreSidente, que~ entrou 
em VigOr, deritro da -proCess_ualística que o 
regia, na data do seu encaminhamento ao 
Congresso Nacional, fOram ·criadas 1 O lpE 
no Norte e Nordeste brasileiro. As solicitações, 
com fundamento no Decreto-Lei o'? 2.452, de
terminaram a análise cuidadosa dos projetas, 
encQJJt.rando-se em fase de implantação _os 
dos seguintes Estados: Ceará.. Rio Orande do 
Norte, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Paraíbá, 
s e Bahia. A última Zona de Processamento 
de Exportação benefidou o Estado da Bahia, 
loc_a1izando-se ·esse instituto aduan-eiro na Mu-
nicípio de Ilhéus. - -

Como Relator do Decreto-~Lei n" 2.452, te
nho sido instadO por Governadores, líderes 
empresariais e políticos, para tentar sensibi
lizar os meus Pares nesta e na outra Casa 
do Congresso; a fim de que votem a impor
tante prOpoSição, viabilizando-a no prazo pre
visto", que termina a 5 de junho. 

Sabem V. ~, Sr. Pr_esidente, e _os demais 
emínentes senadores, ciue, na pauta já ehiba
rada pela Mesa do COngressO, estão inseridos, 
alérh-das Medídas Provis6rias, que se privile
giam de uma colocação preferenciat;"iambêril 
todos esses v~tos preSidenciais,. que .terão de 
·ser apreciados em votação secreta, como de~ 
terlTiina a Lei Fundamental vigorante. E isso 
~ demandar t~mpo ein cada uma das ses
sões·. E há, rlaturaJmente, uma preocupação 
generalizada em tomo da aprovaÇão tambéffi 
desses decretos-leis no prazo estabelecido, 
que é até 5 de junho. . · 

Vamos ter _quorum na próxima semana, se
gundo Se espera, e o esf6rçó da Mesa: natural
mente, está sendo conduzido neste sentido, 
pãr"a; aparttr de terçã-feira, a vot:rçao-de todas 
essas matérias, se efetive a começar pelo 
substitutivo do eminente SenadQr Ronan Tito, 
que procurou fazer convergir para o seu traba
lho todas as tendências, todas as sugestôes, 
tõdas aS propostas das diversas Bancadas que 
se representam nesta e na outra Casa do Con
gresso. E somente após a aprovação·-desse 
substitutivo à Medida Provisória no 50 e o exa
me de tOOOs-o$ VetoS preSidenciais, é que ire~ 
mos discutir os decr~tos-leis e, dentre eles, 
o de n~ 2.452, que instituiu as Zonas de Preces~· 
sarnento -de. Expo~-ç~~ _ ein todo o Pais. 

0.--Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
EX"' um aparte? 

_ O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Sen~dor Ney Maranh~o. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Mauro Benevides, V. EX' traz a esta Casa um 
assunto que vamos discutir e, tenho certeza, 
com a responsabilidade do CórigreSSO Nacio
nal, vamos aprovar essas Zonas de Proc-essa
mento ExpOrtação. Esse asSunto, é de fUnda~ 
mental importância para arrancar do maras
mo a nossa economia: Digo isso;· nobre Sena-". 
dor, porque estive há três meses na China 
Nacionalista e vi, com meus próprios olhos, 
um país com 36 mil krn2

, ou seja, menor do 
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que a nha de Maraj6, um país onde temos pelo valioso testemunho, rec-olhido in loco, 
hoje, no meu entender a segunda res_erva que oferece, neste instante, ao Plenário do Se-. 
cambial do mundo, porque a primeira é a Ale- nado Federal. 
manha, a segunda é o Japão, com 86 bilhões Seria realmente muito impo~nte, quando 
de dólares, mas com 130 milhões de habitan- o COngresso-dlscuttsse o parecer que irei sub-
tes. E Formosa, com 81 bilhões de dólares, meter à apreciação dos ilustres Pares, Sena-
tem 20 milhões de habitantes. Tive ocasião dores e Deputados, que V. Ex!', na discussão 
de ir a loshum, uma das zonas de exportação da matéria, aduzisse todas essas lúcidas consi-
de Formosa, onde trabalham mais de 75 mil deraçôes que recolheu na viagem que em-
pessoas. Essa é a primeira etapa. A etapa mais preendeu a vários países do Mundo, pois é 
importante, que tenho certeza V. Ext irá liderar, sabido que existem 485 zonas de exportações, 
como também o nobre_Senador Jutahy Maga- quer em países capitalistas, quer em países 
lhães, Senador que briga pela Bahia, pelo No r- socialistas, todas absorvendo significativa par-
deste e pelo Brasil, coino V. Ex', Será refor- cela de mão-de-obra e contribuindo expressí-
mular o art. 172 da nossa Constituição, com vamente para acelerar o desenvolvimento das 
referência à remessa de lucro e capital estran- respectivas comunidades. 
geiro, para que venha investir neste País princi· Portanto, estou na expectativa de que o Con-
palmente o asi"átlco, que foi muito claro comi- gresso;-ao apreciar essa matéria, consiga su-
go nessa visita que ftz, onde tive a ocasião ___ perar alguns entraves, alguns obstáculos que 
de ter contato, em mais de 15 almoços e janta· ainda se antepõem à tramitação tranqüila do 
res, com os representantes das indústrias da- Decreto-Lei n~ 4.452. Façamos tudo para que, 
que! e País, e eles foram muito daros: da ma- no menor espaço de tempo, antes desse prazo 
.neira como está na nossa Constituição o art. fatal, consigamos aprovar o Decreto-Lei n" 
172, só vem para o Brasil indústria suja, indús· 2.452. 
tria poluidora. E o de que precisamos é o 
capital estrangeiro fazendo joint-ventures . O Sr. Chagas Rodrigues - Permita-me 
Nessa zona de exportação será justamente a V. Ex" um aparte. --- - - --
sopa no mel. E eles disseram de nós, Senador o SR. MAURO BENEVIDES- Concedo 
Mauro Benevides: o Brasil não tem a terra 0 aparte ao eminente Senador Chagas Rodri-
e a matéria-prima; nôs temos o dinheiro e gues. No Piauí, também foi instituída uma ZPE, 
a tecnologia. E é o melhor país do Munâo - por dedsão do Conselho respectivo, adotado 
para investir, Senador. Eu me eniocionei aqui no âmbito federal 
quando me disseram que na Segunda Guerra 
Mundial, enquanto os Estãdos Unidos coloca~ O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena-
rem os japoneses em campo de concentra- dor Mauro Benevides, quando da _elaboração 
ção, as três maiores colônfas que tínhamos da ·atual Constituição Federal, tive a oportu-
no Brasil coincidentemente, eram dos três paí- nidade de oferecer uma emenda criando uma 
ses contra quem o Brasil lutou na Segunda zona franca no litoral do Piauí, levando em 
Guerra Mundfal, e o Brasil não fez nada diss_o, conta que o Piauí, lamentavelmente, ainda é 
respeitou as colónias italianas, alemãs e japo- o Estado mais atrasado da região mais subde-
nesas. Não chantageou para tomar o que eles senvolvida do Brasil. Então, em face do êxito 
tinham. Então, eles têm o maior interesse, se- cta Í:oÕa Franca de Manaus, lá no Norte, eu 
nadar, em·investir neste País,-pri!lcip"almente entendia que no Nordeste, e justamente no 
no Nordeste. E .quero--dizer-a- V. Ex'-agora: Estado mais atrasado, seria de justiça a cria· 
com aquele apoiamento que demos no Con- ção ·ae uma zona franca. A minha emenda, 
gresso Nacional, com mais de trezentas e ses- dentro de critérios gerais, não foi aprovada, 
senta e tantas assinaturas, inclusive de inicia- conquanto _a_ ~ena França de_ Man~us tenha 
tiva de V. Eicf, e dos Senadores aqui presentes, tido, com o meu apoio, a prorrogação do seu 
à abertura do escritório comercial do Brasil prazo de vigência. Posteriormente, o Governo 
em Taiwanm, e .vice-versa, isso significou já tomou es-sa iniciativa e veio_ ao encontro dos 
a força do Congresso. Ess_e povo"~comercia- ãnseios de desenvolvimento não só do Piauí, 
lizou com o Brasil, no ano passado, quase mas de outras regiões do Nordeste. De modo 
700 milhões _de dólares - e neste ano vai que_ eu· quero dizer a V. EX' que, por uma 
para um bilhão de dólares -, sem haver ne~ questão de coerência até, eu continuo favorá-
nhum escritório comercial, num país nem no vel à medida do Governo, apoiarei o decre-
outro. Quanto a iSto, o CohgreSsO já tomou to-lei, e estou certo de que essas zonas de 
as providências necessárias, e essa gente já processamento de exportação representa um 
está com os vistos prontos, cuja obtenção às aJento novo ao Nordeste, impuJslonando o seu 
vezes, oscilava em tomo de um mês e meio desenvolvimento económico e social. V. Ex~. 
a dois. Comaesse apelamento do ConQresso, como homem que se preocupa com os pro-
os vistos já estão sendo feitos em oito ou dez blemas nacionais, e, de modo especial, com 
dias, através de Hong-Kong. Nobre Senador os do Nordeste, pode ficar certo de que terá 
Mauro Benevides, esse apoiamento às lPESs o apoio de todos nós, e esperamos que os 
significa um passo importante, juntamente nossos colegas do Senado e_da Câmara, de 
com a modificação do art. 172, para que o outras regiões, compreendam que não pode 
Brasil comece a reencontrar-se com o seu ser letra morta o que está na Constituição e 
futuro. Parabéns a V. Ext nos Estatutos dos vários Partidos. Todos nós, 

O SR. MAORO BENEVIDES - Muito 
grato a V. Ext, nobre Senador Ney Maranhão, 

hoje, lutamos contra os desnfveis regio~ais 
e sociaiS. A criação dessas zonas constitui um 
instrumento válido e eficiente para reduzirmos 

esses desníveis. Receba, portanto, V. Ex" a itos
sa solidariedade, o nosso apoio, e aqui, no 
cumprimento do nosso dever, continuaremos 
a lutar em defesa das grandes causas nacio
nais e, de modo especial, em defesa do povo 
nordestino. 

O SR. MAORO BENEVIDES- Agrade· 
ço _a V. Ext a solidariedade, nobre Senador 
Chagas Rodrigues, que tem tradição de luta 
na defesa de instituto assemelhado ao das 
ZPE, que é o da Zona Franca, já que V. Ex!' 
pretendeu, durante a elaboração constitucio
nal, a exemplo do que o_corre em Manaus, 
sediar uma zona franca em seu Estado, o glo
rioso Estado _do Piauí. Seria muito impOrtante 
que V.&-; na tribuna dO CongresSO-Nadonal, 
quando se discutisse o nosso parecer e"! to!
no do Decreto-Lei n? 2.452, se fiZesse ouvir, 
porque, com a sua autor1dade, com o seu 
prestigio de uma das figuras mai~ preeminen
tes do Congresso Nacional, quem sabe, nós 
venceríamos aquelas resistências que ainda 
ocorrem todas as vezes que se traz a debate 
o problema das ZPE implantadas no Território 
brasileiro. _ . -

Queira Deus que consigamos; até o dia 5, 
aprovar o Decreto-Lei n? 2.452, e, desta forma, 
ofereçamos eficãda a essas ·dez ZPE que já 
foram criadas no Território brasileiro. 

Quero, portanto, Sr. Presidente Pompeu de 
Sousa, deixar Consignado aqui o meu apelo
à Mesa do Congresso Nacional, no sentido 
de que solicite, por todos os instrumentos de 
comunicação que for possível utilizar, telegra
mas, telefonemas, enf1Il1, tudo aquilo que pos
sa chegar a Deputado_s e_Senã.dores nas suas 
respectivas bases, nos seus Estados, para_ que 
S. Ex'" se desloqUem a Brasma, já no início 
da pfóxima semana, garantindo-se quorum 
destinado à votação de toda ~sa pauta de 
matéiias inquestioilavelmente importantes, 
matérias referentes a medidas provisórias, a 
vetos presidenciais, a decretos-leis e, de forma 
particular, esse Decreto-Lei n? 2.452, do qual 
sou Relator, e que vai permitir a_efetiVa existên
cia, no TerritóriO Nacional, de dez zonas de 
processamento de exportação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Neste pré-final da sessão de hoje, a Mesa 
congratUla-se com o orador, Senador Mauro 
Benevides, pelo alerta que repercutirá sobre 
a importância das votações da próxima sema
na, vitais para o intesse nadonal, como um 
todo, e, particularmente, uma delas, para o 
Nordeste. 

OSR. PRESIDENTE ___ (Pompeu de Sousa) 
- Lembro aos Senadores que o Congresso 
Nacional está_ convo_ca__do para uma sessão 
conjunta a realizar-se hOje, às 14 horas e 30 
minutos, no plenário 9a Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão -designando para a sessão 
ordinária de 2~ feira, dia 29, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, da Redação Fi
na] (oferecida pela Cornlssão D_iretora em seu 
Parecer n9 49, de 1989), do Projeto de Lei 
do Senado n<:> 13, de 1987- DF, que dispõe 
sobre as cartas patentes dos oficiais do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 24, de 1989 - Comple
mentar, de autoria do Sen~dor Ruy Bacelar, 
que estabelece nonnas para o adequado trata
mento tributário do ato çooperativo. (Depen
dendo de parecer da ComisSão de: Assuntos 
Ecoõõmicos.) 

3 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA

DA 

Projeto de ResoJução n~> 149, de 1980, de 
autoria_ do Senador .J_v.tahy _Magalhães, que 
acrescenta parágrafo ao art. 344 do Regimen
to Interno. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Resolução n~' 37, de 1982, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que al
tera o Regimento Interno do Senado Federal. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Projeto de_ R~solução n» 62, de 1983, de 
autoria do.SenadorJosê lgnâdo Fefreira, que 
cria uma Comissão Permanente de Defesa do 
Meio Ambiente. 

6 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Resolu_ção n" 145, de 1985 _de 
autoria do Senador Jutahy.Magalhães, que dis
põe sobre as Comissões e dá outras provi~
dências. 

7 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Resolução n" 442, de 1987, de 
autoria do Senador Pompeu de Sousa, que 

cria a Comissão de Política Urbana e Meio 
Ambiente. 

.o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão~. 

(Levanta~se a sessão às 11 horas e 45 
minutoS) -

ATO DA COMISSÃO DIRE.TORA 
1'1• 009, DE 1989 

A Comissãà Diretora do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais e tendo 
em vista do disposto na Medida Provisória n9 
56, de 19 de maio de 1989, publicada rro 
DO, de 22 de maio de 1989, resolve: 

Art. 19 Os valores dos vencimentos, salá
rios, salários-famílias, gratificações e proven
tos dos servidores do Senado Federal, resul
tantes da aplicação do Ato do Presidente n" 
5, de 1989, ficam reajustados em 30% (trinta 
por cento), a partir de 19 de maio de 1989. 

Art. 29 O disposto no artigo anterior apli
ca-se aos valores do salário-base e das gratffi
cações dos servidores do Centro Gráfico do 
Senado Federal - CEGRAF e do Centro de 
Inforrifátlca e Processamento de Dados do Se~ 
nado Federal- PRODASEN. 

Art. 3» A despesa decorrente da aplicação 
deste ato correrá à conta das dotações desti
nadas ao Senado Federal e a seus órgãos 
SuperVfsi6nãdos no Orçainento Geral da 
União. 

Art. 49 Este ato eirtra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5<? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala da ComiSSãO Diretora, 24 de maio de 
1989 . ...:.. Nelson Cadü!iro ....::..:..fram Saraiva
Alexandre Costa-- Mendes Cana/e --Áureo 
MeDo --:-Divaldo Suruagy- Louremberg Nu
nes Rocha e AntômO Luiz Maya. 

ATOS DO PRESIDENTE 
(*) ATO DO PRESIDEI'ITE 

N•132, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
-52, ftem 38, e 97, inciso N, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 

__ de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n~ 2, de 1973, revigorada pelo Ato da Co
missão Diretora n" 12, de 1983, de acordo 
com o disposto na Resolução n9 130, de 1980, 
e_ tendo em vista o que consta do Processo 
n• 006.104/89-4. · 

Resolve autorizar a contratação, sob o regi
me jurídico da Con.!iOitdação das Leis do Tra-

balho e do. Furido c:Ie. 9~ia_~~a _po("!'e~mpo 
de Serviço, do Senhor· Vamireh chacon de 
Albuquerque Nascimento para O emprego de 
Asse-?SQr T~cnico, com o salário mensal equi
valente ao vencimentQ do cargo DA5-3, a par
tir de 3 de maio de 19_89, com _lotação e exer
cíCtO-nO-Gabiileté ·do S€i1ãd0f Afol1So Aririos. 

-senàdo- ~ederZd; 4 de ·maio de 1989. _-:.
Senador Nelson Carneíro, Presidente. 

(*} Republicado por haver saldo com incorreçao no DCN, 
Seçao n. de_9~5.·8Q .. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
1'1• 155, DE 1989 

O Presid_ente do Senado Feder~. no uso 
das ·atribuições clue lhe conferem os artigos 
52, _itein 38, -e_ 97, inciso N, do Regimento 
Interno, em confoiTTlidade com ~ deleg~ção 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato nõ 2, de 1973, revrgo"rada pelo Ato da Co· 
missão Diretora ·no T2, ··ae 1983, de aco_tdo 
com o disposto na Resolução n9130, de 1980, 
e tendo_ em vista o que consta do Proc_e_sso 
no 001.146/89-0, resolve autorizar a conlr.a
-taÇão. sob o regime juríQico da ConSolidaÇão -
das Leis do Tr.:Walho e do Fundo de Garantia. 
por Tempo' de Serviço, do senhor José Patro
cínio da Silveira, para o emPrego de AssesSor 
Técnico, com o Salário mensal equiValénfe ao 
vencimento do cargo DAS-3, a Partir de 9 de 
fevereirO de 1989, ccirj]- lotação ~ exer_çíçio 
no Gabinete do Sénador Carlos Patrocínio, __ 

Senado Federal, 26 de maio de 1989:--:;...._
Senador Nelson Çrgnefro, Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
1'1• 156, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem_ os artigos 
52, item 38, e 97, inciso N, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n9 2 de 1973, revigorada pelo Ato da Co
missão Diretora n? 12, de 1983, de acordo 
com o disposto na Resolução n" 130, de 1980, 
e_ tendo em vista o que consta do_ Processo 
-n~ 003.003/89M2, resolve autorizar a contra
tação, sob o regime jurídico da Consolidação 
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, do senhor José LuciaM 
no Ferreira, para o emprego de Assessor TécM 
nico, com o salário mensal equivalente ao venM_ 
ciment~ do Cé.V99 DAS~3, a partir de 9 de 
março de 1989, com JotaçãQ e exercício np _ 
Gabinete do Senador: Olavo Pir~. __________ . · . 

Senado Federal, 26 de maio de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente dQ Sena
do Federal. 

COMISSÃO DIRETORA 
14\l Reunião Ordinária, Realizada 

Em 24 de maio de 1989 
Às doze horas do dia vinte e quatro de maio a presenç_a dos Excelentisstmos Senhores Se-

de hum mil novecentos e oitenta e nove, na nadares Nelson Carneiro, Presidente, Alexan- ' 
Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se a dre Costa, Segundo-ViceMPresidente, Mendes 
Comissão Diretora do Senado Federal, com_ . <;a:nale, Primeii-o-Secretário, Divaldo Su~agy, 

Segundo-secretário, Louremberg Nunes Ro
cha, Quarto-secretário, Antônio Luiz Maia e . 
Áureo MeUo, Suplentes. Deixam d_e compa
recer, por motivos justificados, os Ex.celentis- · 



2416 Sábado 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1989 

simos· _Senhores_Senadores Iram Saraiva. Pri~ 
meiro-Vice-Presidente e _Pompeu de Sousa, 
Terceiro-Secretário. - · 

O Senhor Presidente dedara aberta a reu
nião e apresenta à Coinlssão Diretora os se-
guintes assuntos: -

1 -solicitação formulada por D. José Air
ton Rezende Pessoa, Bispo da Igreja Católica 
Apostólica Ortodoxa do Brasil, em Carolina 
- MA, no sentido de ser impresso, pelo Ce
graf, o Catecismo daquela Igreja. 

Os presentes, após a matéria, indeferem a 
solicitação. 
2-Solicitação formulada pela "Casa do 

Poeta Brasileiro" "Poebrás" -Seção Brasília, 
no sentido de ser impresso, pelo Cegraf, o 
livro "Brasil Poético", de Benedito de Jesus 
Nery Filho. 

Os presentes examinam a mátéria e indefe
rem a solicitação. 
3-Solicitação forrilufaâa por Waltemir 

King no sentido de_ser impresso, pelo Cegfaf, 
o livro ''Enciclopédia CUltUral Louca Magia", 
de sua autoria. 

Os presentes examinam a matéria e indefe-
rem a sollcitaç~o. -

4.-Requerimento n9 268/8"9, ãpreSerttado 
pelo Senador Maurício Correa, solcltando in
formações, através do Governador do Distrito 
Federal, sobre o anteprojeto, de arquitetura 
para adaptação do Bras11ia Palace Hotel. 

Os presentes, após eXaminarem a matéria, 
a aprovam e a encaminham à Secretaria-Gera] 
da Mesa para as devidas providências. 
5-Requerimento n" 269/89, apresentado 

pelo Senador Maurício COrrea, solicitando ao 
Presidente do Tribunal de Contas da União 
o encaminhamento ao Congresso Nacional 
do Relatório Trimestral das atividades daquela 
Corte. 

A matéria, após discutida pelos presentes, 
é aprovada e encaminhada à Secretaria-Geral -
da Mesa para as devidas providências. 

A seguir, o Senhor Presidente determina ao 
Diretor-Geral a elaboração de proposta de Ato 
da Comissão Diretora disciplinando a dispen
sa de servidores de Gabinete de Senador. 

Ainâã Com a palavra, o Senhor Presidente 
_submete aos presentes Parecer do Senhor Pri.
meiro-Vice-Presidente favorável ao pedido de 
autorização formulada pelo Prodasen para pa
gamento de despesas excepcionalmente não 
empenhadas (Processo n~ 000106/89-5). 

Os presentes, após discutirem a matéria, 
aprovam o Parecer. 

Em seqüência, o Sénhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário 
que traz ao conhecimento da Comissão O ire
tora os seguintes assuntos: 

1 -videotape, entregue pelo Senador 
Humberto Lucena, do Programa "Jô Soares", 
da TVS, no qual a jornalista Maria Aparecida 
de Oliveira faz várias críticas aos Senadores 
e ao Senado Federal. 

Os preSentes_ se manifestam em protesto 
cOntra as críticas maldosas e inveridicas. O 
Senhor Pçesidente requisita o videotape para 
assisti-lo e tomar as providências que se fiZe
rem necessárias. 
2~Consulta sobre como proceder em fa

ce da existência de vários pedidos, formulados 
por_ Senadores, solicitando a remessa, para 
seus respectfvos Estados, por via rodoviária, 
de material gráfico. 

Depois de discutida a matéria, a Comissão 
Diretora autoriza o Senhor Primeiro-Secretário 
a estabelecer um sistema de. cotas telefónicas 
para cada Senador, disciplinando, também, 
a remessa de cartas, telegramas, telex e mate-
rial gráfico. _ 

Comunica, finalmente, o Senhor Primeiro
Secretário, a vinda de um técnico da firma 
de Consultoria PROMOM de Engenharia, do 
Rio de Janeiro, para vistoriar a laje de caber~ 
tura do Edifício Principal do Senado Federal, 
em razão de rachaduras constatadas, cujo lau
do será trazido oportunamente à Mesa, para 
as providências. 

O Serihor Presidente, dando continuação 
aos trabalhos da reunião, concede a palavra 
ao Senador Antônio Luiz Maia, Suplente, que 
apresenta, para exame da Comissão Diretora, 
os seguintes assuntos: 

1 -Parec-er fayorável, desQe que a interes
-~da arque com o custo dos serviços, a expe
diente da Grande Loja Maçônica de Brasília, 
solicitando seja autorizada a impressão, pelo 
CEGRAF, da Revista "JUBILEU DE PRATA DA 
POreNCIA". - -

Os presentes, após discutirem a matéria, 
aprovam o Parecer. 
2-Pare_çer ao Processo n9 004409/89~2. 

no qual uma Comissão de Servidores Usuários 
solicita intervenção" na Creche da ASSEFE:, 
concluindo pela nomeação da Comissão de 
Alto Nível. 

A ComisSão Diretora aprova o pare_cer e 
constitui Comissão, integrada Pélo Reiator -
que a presidirá - e por dois servidores do 
Senado Federal, de sua escolha, para fazer 
unla visita à Creche e uma posterior avaliação 
do pedido de intervenção em sua Adminis
tração~ 

Em continuação, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Diretor~Geral que sUbmete 
à Comissão Diretora os seguintes assuntos: 

l-Processo n~ 006720/89-7, no qual 
LOURIVAL CÂf\-\ARA requer a incorporação da 
Gratificação de "Representação itos proventos 
de sua aposentadoria. 

A matéria é distribuída ao SenhOr Seriador -
ANTÓNIO WIZ MAIA p;,ra relatar. 

2- Proposta de Ato da Comissão Diretora 
reajustando, em tril"!ta por cento, os valores 
dos vencimentos, salários, salários-família, 
gratificações e proventos dos servidores do 
Senado Fe:derat CEGRAF-e PRbDASEN, a 
Partir de 19 de maio de 1989. 

A matéria, após discutida, é aprovada, assi~ 
nando os presentes o respectivo Atõ, -que- vai 
à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos, às treze horas, pelo 
que eu, JOSÉ PASSOS PORTO, 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, em 24 de-maio 
de 1989: _:_Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 
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!,l-ABERTURA 

12 -EXPEDIEI'ITE~ 

1.2.1-M.~nsagens do Senhor Pfe.. 
sidente daRepúbUca 

- N• 107/89 (n' 218/89, riá origem), 
restituindo au~rafos de projeto de lei san~ 
cionado. . 

- N• 10.8/89 (n' 220/89,~rui origem), re
fe~nte à escolha do Sr. Luiz Felipe de Sei
xas Corrêa, Ministro de Primeira Classe, 
de Carreira de Diplomata, para exercer a 
funÇ'ão de Embaixador do Brasil junto aos 
Estados Unidos Mexicanos. 

-N• 109/89 (n• 22!/89, nà origem), re
ferente à escolha do Sr. Bernardo Péricas 
Neto, Ministro de Prime[ra Oasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador Chefe da Missão do Brasil 
junto à Organização dos Estados Ameri
canos. 
-N9 ll0/89 (n"' 222/89,na oiigem), re

ferente à escolha do Sr. José Guilherme 
Alves Merquior, Ministro de Primeira aas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador Chefe da Delega
ção Pennanente do Brasil junto à Organi
zação das Nações Unidas para a Educa
ção, Ciência e Cultura. 

1.2.2 -Aviso do Ministro da Fazen
da 

- N9 190/89, ericamínhando esclareci
mentos do Ministério da Fazenda sobre 
quesitos constantes do Requerimento n9 

204/89, de autoria do Senador· ftamar 
Frahco;-fõnnUlado com o- objetivo de obter 
informações sobre operações realizadas 
pela Companhia Vale do Rio Doce. 

SUMÁRIO 

1.2.3 - Pareceres 

:.:.:. N9 63/89, da Comissão do Distrito 
Federal, sobre o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n9 8189,--qüe "altera o art. 93 do 
Decreto·Lei n9 82, de 26 de dezembro de 
1966, e_-cfá outras providências". 

- N~ 64/89, da Comissão do Distrito Fe
deral, sobre o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n9 14/89, Que "suspende a aplica
ção da Lei n9 8, de 29 de dezembro de 
1988". 
_ -:- N9 65/89, da Comissão do Distrito Fe

deral, sobre o Projeto de Lei do Distrito 
Fed_~.al_ n9 _7 L89, que "institui normas para 
atualização monetária de débitos com a 
Fazenda Públic_a do Distrito Federal, altera 
o- Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembi-o 
de 1966, e dá outras providências". 

1.2A- Comurúcação 

..._ Do Senador Roberto Campos, de que 
se ausentará do Pais. 

_1.2.5 -DJSa.ir.i:os do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Encontro Nacional sobre o Tabagismo-e 
a Mulhér. 

SE!'fADOR MÁRIO MAV\- Disputa ter
ritorial entre o Acre e Rondônia. 

SENADOR JUTAHY MAGALJVÍES -
Acusação de diretor do IBC sobre corrup
ção de deputado. Discriminação do Gover
no Federal ao Estado da Bahia. Governo 
de Waldir Pires na Bahia. 

1.2.6 -Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 124/89, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
dispõe sobre a organização de trabalha
dores rurais e pescadores em sindlcatos 
e colônias respectivamente. 

-Projeto de Lei do Senado n9 125/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que regulamenta o art. 143, §§ 19 e 2~. 
da Constituiçao da República, que dis
põem sobre a prestação de serviço militar 
alternativo ao serviço militar obrigatório. 

-Projeto de Lei do Senado n? 126/89, 
de autoria do Senador Olavo Pires,_ que 
altera a redação da Lei n9 7.729·;- de 16 
de janeiro- de 1989, que "cria juntas de 
condliação e julgamento nas regiões da 
Justiça do Trabalho, define jurisdições, e 
dá outras providências", para introduzir 
dispositivos ria forma que especifica e 
menciona 

1.2-7 -Requerimento 

- N9 29.5!89, de _autoria do Senador 
· Fernando Henrique Cardoso, solicitando 

autorização do Senado Federal para au
sentat--s·e dos trabalhos da Casa, no perío
do de 2 a 12 de junho próximo. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Redação final (oferecida pela Comissão 
~ Diretora em seu Parecer n9 49, de 1989}, 

do Projeto de Lei do Senado no 13, de 
I 987 - DF, que dispõe soóre as cartas
patentes dos oficiais do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal.Aprovada. Àsan
_ção do Sennor Presidente da República 

Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1989 
-Complementar, de autoria do Senador 
Ruy Bacelar, que estabelece normas para 
o adequado tratamento tributário do ato 
cooperativo. Retirado da pauta pela Presi
dência. 

Projeto de Resolução no 149, de 1980, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que acrescenta pllrágrafo ao art. 344, do 
Regimento Interno. Declarado prejudlca
do. Ao arquivo. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSé DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS Do BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Projeto de Resolução n9 37, de 1982, 
de·autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal. Declarado prejudicado. Ao arqui
vo. 

Projeto de Resolução n9 62, de 1983, 
de autoria do Senador José lgnácio Fer
reira, que cria uma Comissão Permanente 
de Defesa do Meio Ambiente. Declarado 
prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de R~soluçâo n" 145, de 1985, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre as Comissões, e dá ou
tras providências. Dedarado prejUdicado. 
Ao arquivo. _ 

Projeto de Resolução n~_ 442, de 1987, 
de autoria do Senador Pompeu de SoUSC}, 
que cria a ComiS®O de Política Urbana 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab1l1dade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ................................................ . NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ................. ., ...................... NCz$ 0,06 

Tiragem: 2.200-exemplare~. 

.e Meio Ambiente. Declarado prejudk:~do. 
M~'rquivõ:oo----. _ .. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dla 

·SENADOR ao S'IBóM OE CAi?vAUio 
- A universidade brasileira e as suas cri-
ses_,_ ----- -· ----- J 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
..Zonas-:-de Processamento de Exportação, 
do_Norde~te_. __ 

SENADOR NABOR JÚNIOR-V.sitade 
-S .• EJÇ' ao Arsenal de Marinha, no Rio de 
Janeiro. 

1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

- 1.4-ENCERRAMENTO 

. 

2 -DISCURSO PROFERIDO El"l 
SESSÃO ANTERIOR 

-Do Senador Jarbas Passarinho, pro
nunciado na sessão de 24-5-89. 

3- TRECHO DO DISCURSO 
PRONUNCIADO PELO SR. JOÃO 
MENEZES NA SESSÃO DO DIA 
3-5-89 (RepubUcação) 

4-MESA DIRETORA 

5 -LÚ>ERES E VICE-LÚ>ERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 66~ Sessão, em 29 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidênda dos Srs. Pompeu de Sousa e Aureo MeDo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES.· 

Mário Maia .:-_ Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres - Odacir Soares- Olavo Pires- Car
los Patrocínio - Alexandre Costa - 'Edison 
Lobão - Chagas RodrigUes -Mauro BeneK 
vides - Josê Agripino --Humberto Lucena 
- Lourival Baptista -João Calmon - NeiK 
son Carneiro - Iran Saraiva - Pompeu de 
Sousa-Meíra Filho~ Rachíd Saldanha Derzi 
- Affonso C amargo -Jorge Bomhausen
Carlos Otiarelli --José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) _ 
- A lista de presença acusa o compãreci
mento de 23 Srs. S-etiªdore_p. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. }9 Secretário irá proceder à leitura 
dó Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de 
lei sancionado: 

N' 107/89-(n• 218/89, na origem), de 26 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n9 1, 
de_ 1989-CN, que cüspõe sobre a execução 
do Programa de Estabilização Económica, de 
que trata a Lei n~ 7.730, de 31 de janeiro de 
1989, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou_na Lei n9 7.769.. 
de 26. de maio de 1 9_89..) 

Submetendo à deUberação do Senado 
_a escolha de nomes indicados para fim
ções cujo provimento depende de sua 
Prévia aquiescência: 

MENSAGEM N'108, DE 1989 

(N• 22oiail, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o art 52 (item IV) 
da Constituição, tenhó a horira de' Submeter 
à aprqVaç:âo- de Vossas ~celências a escolha, 
que desejo fazer, do- Serihor Luiz Felipe de 
Seixas Corrêa, Ministro de Primeira aasse, da 
C_arreira_d_e Diplorriata, para exefcer a fuhção 
de Embaixador do Brasil junto aos _Estados 
Unidos MexiCariOS, nos telmos dos art. 56' e 
58 do Regulamento de Pessoal dO- Serviço 
Exterior, baixado pelo Decreto n? 93.325, de 
1 ~ de outubro de 1986. 

2. Os rQédtos do Embaixador Luiz Felipe 
de Seixas Corrêa, que me induziram a eScõ- · 
lhê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, cOnstam da anexa informação do Minis
tério das Relações EXterfóres. · 

Brasília, 26 de maio de 1989. -José Samey 
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CURRICULUM VITAE 

Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa. 
Rio de JaneiroJRJ, 16-de julho de 1945. _ 
Fllho de João Luís de Seixas Corrêa e Mana 

Celina Leão Teixeira de Seixas Corrêa. 
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito 

Cândido Mendes, RJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo-

mata, lRBr. _ 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. 
Curso de Altos Estudos. -~ 
Terceiro Secretário, 3 de março de 1967._
Segundo Secretário, merecimento, -.30 de 

junho de 1969. --- - -
Pr~meiro Secretário, ·merécimento, 18 de 

maio de de 1975. 
Conselheiro, merecimento, 2 de março de 

1979. "~- ~ 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
22- de JUnho -de I 983. --

Ministro de Primeira Oasse, merecimento, 
16 de dezembro de 1987. _ 

Assistente do Chefe da Divisão da~América · 
Meridional-i. 1967/68. ~ ~ · · 

Assistente do Chefe da Divisão da Amazô-
nia, 1969. ~ ~ 

Assessor do Chefe do Departamento de Or
ganismos Internacionais, 1977/78._ 

Assessor do Chefe do Departamento dà 
Ásia, África e Oceania, f97Bf79~ · · 

Assessor do Chefe do Gabinete Gvil da Pre-
sidência da República, 1983/1"985. - -

Assessor do Presidente da República, 
1987/89. ~ ~ 

Bonn, segundo SecretàrtO, 1970171. 
Nova forque, ONU, Segundo Secretário, 

1971n3. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1974. 
Buenos Aires, Primeiro Secretárfo, 1975/76. 
Washington, Conselheiro, 1979/83. 
Paris (Delegação Junto à Unesco), Ministro-

Conselheiro, 1985/87. - - -
Reunião do Subcomltê da Rodovia Boliva

rtana Marginal da Selva, La Paz, 1967 (mem
bro). 

Comitiva do Ministro do ·Interior em visita. 
ao Uruguai, 1967 (membro). -

IV Reunião da CEBAC, Buenos Aires, 1967 
e 1968 (membro). 

Missão Especial à solenidade de posse do 
Presidente do Equador, 1968 (membro). 

Grupo de Trabalho de Preparação da U Cori
ferência dos Chanceleres dos Países da Bacia 
do Prata, Santa Croz de la _ _Sierra, 1968 (mem
bro). 

V Reunião do Grupo di:: -Pefitcis -dO-Projeto 
A-4 (navegação), Buenos Aires, 1974 (dele-
gado). ~ 

Delegação do Brasil às XXVI, XXVU, XXVJIJ 
e XXXII1 Sessões da Assembléia Geral da ONU, 
1971, 1972, 1973 e 1978 (membro). 

Delegação do Brasil à XX SesSão da Confe
rência Geral da UNESCO 1985 (membro). 

Comitiva do Seilhor- Presidente da Repú
blica em visita afiei.;! ao Peru, 1987 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da Repú
blica em visita oficial à Venezuela, 1987 (mem
bro). 

ComitiVa -do- s-enhor Presidente da Repú
blica à I Reunião Presidencial de Mecanismo 
Perman~nte de Concertação e Consulta (Gru· 
poclos 8), MéXico, 1987 (membro). 

.C9mitiv~ d_o -~enhor Pr~sidente da Repú
Pfica em visita oficial à Colôml;>i_ª, 1988 (mem· 
bro). 

_ Co;nitiV:à ·-do Senhor- Pfesidente da R-epú
blica à Assembléia Geral E.wecial da ONU 
dedicad~ ao Desarmamento, 1988 (mernbfó). 

Comitiva do,§enhor_ Pre&idente da Repú~ 
blica em visita oficial à República Popular da 
China, 1988 (m«mbro). _ 

CoJPitiva do Senhor Presidente da Repú~ 
blica em visita oficial à Bolívia, 1988 (mem· 
bro). . . ~ .. 

Càmitiva do- Senhor PreSídente -da Repú~ 
blica em visita oficial à União Soviética,· 1988 
(meml?ro). 

COmitiva do Senhor Presidente da RePú
blica à li R.eunfão Pr~sidencial de Mecanismo 
Permanente de Concertação e Consulta (Gru
po dos 8). Uroguai. 1988 (membro). 

Comitíva do Senhor Presideme da Repú
blica em visita oficial à Argentina, 1988 (mem-
bro). ~ 

Comitiva do Senhor Presidente da Repú
- blica em visita 9ficial à _República Popular de 

Angolll; 1989 (membro). .. ~ ~ 
_ Comitiva do- Senhor Presidente ~a_ Repú

blica em visi~ oficial à Guiana, 1989 __ (mem
Joro). 

Comitiva do_ . .S~nhor Presidente da Repú
blica em visita oficial ao Suriname, 1989 
(membro). ~ · 

ÇorpJ~y~ __ do_ SeõhOr Presidente da Repú
blica em missão às exéquias do lmperador 
Hko_ito, Japão, 1989 (membrO). 

Oràeffi ?e:-.Rio _13ra_nco, Grã·Cruz, Brasil. 
_Er~mfo _Rio Brancq, Medalha de Vermeil, 

CPCD, iRBr. ·~ ~ . 
Prêmio Lafeye:tte CaJValho e Silva, CPCD, 

lRBr. . 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Ordem de CristO~ Grande Oficial, Portugal. 
Ordem do übertador, Grande Oficial, Vene-

zuela. ___ . 
Ordem Bernardo Ü'HigfiinS; Cavaleiro, bu

le. 
oraenl de ?~ilt~-Olavo, CaV_c:tleito~ Noruega. 
O Embaixador Luís Felipe de Seixas Corrêa 

se encontra nesfél_data no exercício de suas 
flirlç~~s c;le Assessor do Presidente da Repú-
blica. _ _ __ _- -

SiCretaría de Estado_das Relações Exterio-
res;- -- --de de 19-89-. - Sergio 
Barbosa Serr<1, Ch~fe do Departamento do 
SerVíço Exterior. 

(À ComissJo de Relações ExterioreS e 
DefeSa Nadonai.) 

MENSAGEM N' 109, DE 1989 
(N' 221/89, na origem) 

EX-celentissiinos Senhores ·Membros do Se
nado Federãl: oe confÕfmidade corn o art 52 (item IV) 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação .de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Bernardo Pericás 
Neto, Ministro de Primeira Oasse, da Carreira 

de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador Chefe da Missão do Brasil junto à 
Organização dos Estados Americanos, nos 
termos dos arts. 56 e 58 do Regulamento de 
Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo De
creto n9 93325, de 19 de outubro de 1986. 

:2.- Os méritos do Embaixador Bernardo 
Pericás Neto, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, 
constam ·aa anexa irlformação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasí1ia, 26 de maio de 1989. -José Sar
ney; 

CURRICULUM VIT AE 

_ Embaixador Bernardo Perlcás Neto 

Curibba/PR, 14 de junho de 1941. 
Filho de Bernardo Pericás Duran e Rachel 

Silveira da Mota" Pericás. 
Bacharel em Direito, Faculdade Nacioriai 

de Oireito/UB. 
Aspirante a Oficial da Reserva pelo Curso 

de Cavalaria do CPOR de Curitiba, 1961. 
Terceiro Secretário, concurso, 20 de janeiro 

de 1964. - ~ ~ 

Segundo Secretário, merecimento, 31 de 
março de 1967. 

Primeiro Secretário, merecimento, 19 de ja
neiro de 1973. 

Conselheiro, merecimento,_ 2 de fevereiro 
de 1978. 

Ministfo_c:Ie Segurlda aªs~e._rnereêif11ento, 
26 de junliode 1980. 

Ministro de Prilneira dasse, merecifriento, 
29-dejUnho de -1984. 

Oficial de Gabinete do Ministro de Estãdo~ 
1964/66. -- -

Assessor-Chefe do Gablriete do secretáriO
Geral de Política Exterior, 1972i74. 

Chefe do Gabinete do Departamento de Ad
minfstração, 1974. -

~sistente do Chefe da Divisão da África-li, 
1977n8. 

Chefe da Divisão da África-O, 1 978n9. 
Secretário de lnfonnação do Gabinete do 

Ministro de Estado, 1979/64. 
Chefe do Departamento de Orgarúsmos fn-

temaçionais, 19~!87. _ 
- -- -Sllbsecrefário--Geral de Assuntos Políticos 

Multilaterais e Especiais, 1987/89. 
Nova Iorque, ONU, Terceiro Secretário, 

1967. • 
__ Nova Iorque, ONQ1 __ S~gundo Secretário, 

1967n0. ~ . ~ ~ 

México, Segurido Secretário, 1971, 
Bruxelas, Primeiro Secretário, 1974176~ 
Maputo, Encarregado de Negócios, 1976. 
XL Sessão do Comitê de Produtos de Base 

da FAO, Roma, 1966 (membro). 
Reuniões do Grupo sobre Preferências e do 

Comitê de Manufaturas da Conferência_ da 
UNCTAD, Genebra, 1967 (membro). 

IT UNCTAD, Nova Delh4 1968 (membro). 
Assembléia Geral da ONU, 1967, 1968, 

1969, 1970, 1971. 1973, 1978 (membro). 
Conselho de Segurança da ONU, 1967/68 

(membro). 
_Conferência Mundial de Combate ao Apar

theid, Lagos, 1977 (delegado). Assembléia 



2420 Terça-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Maiode1989 

Geral da ONU sobre Namlbia, Nova Iorque, __ Ç.1,1rso de Preparação à Carreira de Diplo-
1978 (delegado). - mat_a, IRBr. _ _ _____ _ 

Conferêhciã Mundia1 de Combate _ao Racts-- Bacharel em Ciências Jurídicas, UERJ. 
mo e à Discriminação, Genebra, 1978 (dei~ Ucenciatura em Filosofia, UERJ. 
gado). - Cui'so de Ap-erfeiçoamimto em Direção de 

Membro de ligação entre o MRE e a Univer- Empresas, "Centre d'Études de Recherches 
sidade de Brasília para Assuntos de Coope- et d'EchaÍ-tges lntemationaux". 
ração lntemacional, 1965. -Doutor em Esfú.doS Latino-Americanos, 

Conferência sobré ''Posição do Brasil em Ohiversidade de Paris. · · 
face da África Meridion_al", Escola de Coman- Doutór em Sodologia, London_ School of 
do e Estã.c:lo-Maior do_ Exército. _ Economics and Politicai Science. 

À disPosição do Comissário de EsWdo doS CUrso de Alto_s Estudos (CAE). . 
Negócios Estran_geiros da Guiné-Bissau .em Assessor da Chefia do Gabinete Civil da Pre-
visita ao Brasil, 1978. stclêilcia da República, 1981/83.~ -

Reunião lntemadonal sobre Cooperação e Professor do Cursá de Mestrado no Depar--
Desenvolvimento, Cãncún,- México, 1981 tamento de Comunicação da Universidade de 
(membro): Brasília. 

XX Reuníão de Consulta cte Ministros das Professor vi.Siiafite, em nível de pós-gradua-
Relações Exteriores da-Organizaç_ão ~os Esta- do, no Ôepartainento de Polftica e Relações 
dos Americanos, Washington, 1982" (delega- Internacionais da Universidade de Brasília. 
do). Terceiro Secretário, 7 Cie novembro de 

XXXVlii Sessão Anual dªs _Partes Co!ltraJ:a_n- 1963. 
tes do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Segundo Secretário, merecimento, 1 ~ aeja-
Comércio, Genebra, 1982 (delegado). _ neiro de 1967. --

Ordem do Rio Branco, Comendador, Brasil. Primeiro Secretário, meredinento, 17 de ja-
Ordem do Rio Branco, Gtande Oficial, Bra- neiro de 1973. -~ 

SJl Conselheiro, merecimento, -19 de -junhO de_ 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Bra~ 1979. ·- . ·----

si!. Ministro de Segunda Oasse, merec:imehtO, 
O Embaixador Bernardo Pericás Neto sê 22 de dezembro de 1982.. · - -

encontra nesta data no exercício de SUaS fun-: Ministrõ de Primeira Classe, mereciinento, 
ções de SubseO"étário~Çieral de Assuntos Pa:lf- _j 6 de dezembrO de 1986. ____ -
ticos Multilaterais~ Especiais do Ministério ~cu; Oficial de Gabinete de Estado, 1963. 
Relações Exter1ores. Auxiliar do Se'cretário-Geral Adjunto para 

Secretaria de Estãdo das Relas:ões Exterlo- Assuntos Americanos, 1965. 
res, de de 1989, - SérdíO "ASSistente Cio Chefe da Divisão da Europa-I, 
Barbosa SerraJ Olefe- do Departamento do 1973. -
Serviço Extérior. Assistente do Chefe da Divisão da América 

(À Comissão de Relações Extedores e Meridicional-1, 1974n5. 
Defesa Nacional.) Paris, Terceiro Secretário, 1966. 

Paris, Segundo Secretárfo, 1967 no. 
MENSAGEM 1'1•110, DE 1989 Bonn, Segúndo Secretário, 1970n3-

(N'? 222/89, na origem) Bonn, Primeiro Secretário, 1 ~73. . 
EXcelentíssimos Senhores Membr9s do Se- Londres, Primeiro S_ecret?_rio, 1975n9. 

nado Federa~ _ .. Londres, Conselheiro, 1979. 
De conformidade com o art. 52-"(item lV) Montevidéu, Conselheiro, 1979/81. 

da Constituição, ténho a honra cfe_~subm~~er Londres, Mini_stro·Conselheiro 1983/87. _ 
à aprovação de Vossas Exc_élências a esc<;~IJ'!a, Londres, Encarregado de Negócios, 1985. _ 
que desejo fazer, do Senhpr_José Guilh~rm~ ---Londres, Encarregado de Negócios,19~Ç. 
Alves Merquior, Ministro de Primeira Classe,_ México, Embaixador, 1987189. 
da Carreira de Diplomata, para exercer _a fun· V Sessão do Comitê lntergovemamental do 
ção de Embaixador Chefe da Delegação Per- Projeto_ MçJio( da Unesco relativo à extensão 
manente do Brasil junto à . Organização das e aprimoramento do ensino primário na Aro é
Nações Unidas para a Educação, Oência e rica Latina, Brasflia, 1964 (membro). 
Cultura, nos termos dos arts. 56 e 58 do Regu~ II Conferência Interamerlcana Extraordiná-
lamento de Pessoal do SerViÇo Exterior, !;laixa-
do pelo Decreto n~ 93325, de 1, de outubro ria, Rio de Janeiro, 1965 (secretário). . 

Reunião Consultiva da III Conferência dos de 1986. - - ( 
2r Os méritos do Embaixador José_ Gui-- Países Não-Alinhados, Belgrado 1969 parti-

lherme Alves Mei:quior, que me in_duziram a · cípatite), _ 
III Reunião da Comissão Especial de Coor-

~~~l~:-!~~=t~~ g,:s~~ae~~~r::;:oe~~~~ denação Chileno-Brasileiro, Santiago, 1974 
r~ (delegado). 

nistério das Relações J-1\~eriores. __ Reuni~o _ do Grupo de Especialistas sobre 
Brasüia, 26 àe inaio de 1989. -José $ã[~-- -~O Projeto "Fundo Cultural do Livro" d_osPaíses 

ney. CURRICULUM VITAE da Bacia do Prata, Montividéu, 1980 (chefe). 

Emb · d J é G 'lher Alves Merquior AcOmpanha o Presidente da República em 
aJXa or os UI me _ _ _ vi. • fi . 1 p rtu 1• 1986 

Ri d J iro/RJ 22 de abnl de 1941. · SJta o JCJa a o ga.' · , . 
Fi~o ~e a;:nuO M~rqutOi- e M,ari.i Ai~eS M~r~ --Vi ~~p_ar~~ Pr:de~~~a Repubhca em 

quior. s1 o CJa gen a, . __ _ 

Publicações: Foi"malismo' e Tradição Mo-
dema, Rio de Janeiro, 1974. _ 

De Anchieta e Euclides, Rio de Janeiro, 
1977. 

Rosseau and Weber, Londres, 1980. 
As idéias e <:is Formas, Rio deJaneiro_.1981. 
A Natureza do Processo, Rio de Janciro, 

1982. -
O Argumento Liberal, Rio de Janeiro, 19.83. 
Foucault, Londres, 1985. . 
Westein Marxism, Londres, 1985 (com tra

dução brasileira e -espanhola). Fron Prague 
to Paris: a critique of strUcturalist and post-s
tructuralist thourght, Londres, 1986. __ 

States in HistOrY, Oxford, 1986. 
Max Weber and his Contemporades, Lon

dres, 1987. 
Membro da Academia Brasileira de Letras, 

1982. . . . .. - -- .. : __ 

Membro correspondente da Academia Per-
nambucana de Letras, 1983. -

Aluno titUlar do Seminário de Antr_opologia 
Soçie.J do-Cql]ege de ~ranc.e., 1966/10. 

Membro do -PEN Oube do Rio de ,JaneirO, 
1983. . . 

Ordem do Rio Branco, Côrriendador, Br~sil. 
"Órdre du Mérite" Franç-a 
"Yerdienstkreuz", R.FA 
"Member O r th€: Viciori~;~n Órde?·. Reii10 <::Jni~ 

do.---~---- . -· . 
O _Enibaixador JoSê Guilherrrie Alves--Mer-_ 

qui o r se encontra· nesta data no exercício -=-de 
suas funções de Embaix~dof_ do Brasil junto 
aos Estados __ Unid_gs Mexicanos_. -

Secre~ria de-EStado das RelaçõeS EXterip
res, de de _1_989.- (Sergio Barbosa 
Seita) Chefe do Departamento do Serviço Ex
terior. 

(À ComiSsão de RelaçÓes Exterior~$ e 
Defesa Nacional.) 

Aviso 
DO MII'IISTRO DA FAZENDA 

N;; 190/89, de 24 do corrente, encaminha~
do esclarecimentos do Ministério da Fa~enda 
sobre quesitos constantes do Requerimento 
n9 29:4, de 1989,_ de au.totia do Senador Itamar 
Franco: foLmuladO ~COm o_ objetivo de obter 
informações sobre operações realizadas pela 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Pareceres 

PARECER 1'1•63, DE 1989 

Da Comissão_ dQ Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do .Qistrito Fedel?J} n 9 
8, de 1989-DF (Mensagem n9 21, de 
1989-DF; M•nsagem n•_JO, d• 22·3:89,. 
ha origem), que "altera o artigo 93 do 

-Decreto~Jei nP 82, de 25 de dezembro de 
1966, e dá outras providências·: 

Relator: Senador Mauro Borges 
Nos termos do § 1 Q do_ art. 16 do AtO das 

Disposições Transitórias da Constituição Fe
deral, combinado com q art. 3?, inciso 11, da 
Resolução n9157, de 1988, do Senado_fede
ral, o Exm9 Sr. Governador do Distrito Federal 
submete à apreciação da Casa q present: Pro-
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jeto de Lei que altera o art. 93 do Decreto-Lei 
n~ 82,de26 de dezembro de 1966 (na redação 
do Decreto-Lei n9 2.316, de- 23 de dezembro 
de 1986), da seguinte forma: --

a) O caput, com -as ressalvas que especi
fica, explicita ser a base de cálculo do Imposto 
Sobre Serviços o respectivo preço, ao qual 
se aplicarão as alíquotas que enumera; 

b} ESSa -emuneração pa~ de cinco para 
seis itens, com o aproveitamento do quinto 
para "arrendamento mercantil ou Jeasing'; alí
quota de dois por cento; 

c) o teor do item V P-"Ssa para o VI; 
d) O ftem VI sofre pequenas modificações 

apenas em sua /jftera, que todavia não lhe 
alteram o sentido; 

e) É mantido o parágrafo único. 
O Projeto autoriza, ainda, o Governador do 

Distrito federal a baixar as normas comple
mentares necessárias ao cumprimento da Lei. 

Em sua Mensagem, o Sr. Governador eJCPÕe 
a necessidade de reduzir~se a tributação das 
operações de arrendamento mercantn deno~ 
minadas leasing, por·representarem,7 hoje, 
"instrwnento eficaz na maximização da produ
tividade das empreas, de forma que o seu 
campo de uso se alarga cada vez mais". E 
informa que a alíquota vigente no Distrito Fe
deral para a atividade "é bastante superior à 
das demais unidades da Federal, induzindo 
as empresas do ramo a se esbelecerem onde 
os elementos quantificadores do imposto são 
mais reduzidos". E cOnclui: 

"Corrigindo-se tal distorção, ter-se-á, 
ao mesmo tempo, estimulado o cresci
mento e<:onômico das empresas do setor 
e propiciado o aumento da arrecadação 
tributária do Distrito Federal," 

Com efeito, uma breve pesquiSa nos ~revela 
que duas importantes Capitais brasileiras pra
ticam a alíquota ora proposta- dois por cen
to. São elas Belo Horizonte (Lei n9 5.I24,_de 
2.5-5-88) e São Paulo (Lei n" 10.423, de 
29-12-87). 

Esse- fato e a procedência das afirmações 
do Sr. Governador atestam a oportunidade e 
a conveniência da medida, cujas repercussões 
financeiras, além de sua constitucionalidade 
e regimentalidade, nos levam a opinar favora-
velmente ao Projeto. ._ 

Sala das Comissões, ·23 de maio de I 989, 
-Mauro Benevides, Presidente -Mauro Bor
ges, Relator- José Pau/o Biso/- FranciSco 
Rollemberg - U11son Martins - Maurício 
Corréa - Louriva/ Baptista - Edíson Lobão 
- Me ira Filho - Cârlos De 'Carl i - Aureo 
MeDo, 

PARECER N• 64, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o ProjetO de Lei do Distrito Federal~~~ 
14, de 1989 (Mensagem n" 27, de 
1989~DF; Mensagem 11" Já-0AO, de 
27-4~89, na oriiJemJ que "suSpende a 
ap/icaçAo da Lei n~' 8, de 29 de dezembro 
de 1988': 

Relator: Senador Márcio Lacerda 

Com supedâneo no arf. 3~. indso II, dal~.eso
lução n9 I57/88 do Senado Federal, o EJa'n9 

Sr. GõVE:rnadbr do Distrito Federal submete 
à apreciação da Casa, solicitando regime de 
urgência, nos termos do artigo 4~ daquele ato, 
o presente Projeto de Lei, pelo qual fica sus
pensa, no período de 4 de fevereiro a 30 de 
abril do corrente ano, a aplicação da tei n9 
8 de 29 de dezembro de 1988, que instituiu 
o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combus
tfVeis Uquidos e Gasosos (IWC). 

Em sua Mensagem, o Sr. Governador invo
ca a Medida Provisó_ria n~ 32, convertida na 
Lei n9 7.730, de 3I de jan"eiro de 1989, que 
instituiu Plano de Estabilização Económica 
do Governo· Federal, ao qual hipote<:ou inte
gral e irrestrito apoio, por constituir, no seu 
enteiider, "Obrigação indeclinável de todos os 

--brasileiros e, principa1mente, dos governantes 
de todos os níveis, respaldar, cumprir e fazer 
".:umprir as medidas propostas, uma vez que 
_elas encerram urna estratégia de salvação na
cional". Por isso mesmo- explica- determi
nou, em ato próprio, que o lançamento e a 
cobrança do !WC só se proCessassem depois 
de exPedido o regulamento da lei que instituiu 
o tributo. Coiri Isso e niais este Projeto, objeti\ra 
o GoverhO do Distnlo Federal, "além de cola
:OóiãFC:oril o Governo ·federal, rião permitir 
que, esfera de sUa competência, seja posta 
em prática qua]quer medida que, mesmo le
gal, implique em aumento de preços e conse
qüente violação do congelamento". _ 

_CQrn efeito, a aplicação da Lei n~ 8/I 988 
resultaria numa elevaçào de 3% dos preços 
dos_ combustíveis líqujdos e gasosos (exceto 
óleo diesel), vendidos a varejo, já a partir de 
19 de fevereiro de 1989 -pois alcançaria os 
fatos getâdores ocorridos a partir do prfmeíro 
dia do segundo mês subseqüente ao de __ sua 
publicação, c_onforme dispõe o seu artigo 13. 

Considerando serem inquestionáveis a con
veniência e a oportúitidade da proposição; e 
tendo em vista que a renóncia, ainda que tem
porária, à exigibilidade de bibuto instituído, por 
Isso que a suspensão levada a efeito somente 
se aperfeiÇOará cOm a tiãnsformação, em lei, 
do presente Projeto, opinamos favoravelmente 
à sua aprovação, por constitucional e jurldico. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1989. 
;_Jl1auro Benevides, Presidente- -Márcio La
cerda, Relator, -_Meira Filho- Aureo MeUo 
_.;_Mauro Borges -José Paulo Biso/- Fran
cisco RoUemberg - !Vrlson Martins - Mau
rido Corrêa - Lourfval Baptista - Edison 
Lobão. 

PARECER N• 65, DE 1989 

Da ComiSsão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal nP 

_ 7, de 1989, Mensagem n• 20, de 1989-DF 
(n• .o/89-CU\0, na çrigem), que ''institui 
normas para atualização monetária de 
débitos com a Fazenda Pública do Distrito 

-- Federal, a_!t_era o Decreto-Lei n 9 82, de 
26 de d~WJ/;J!'Q d_e ]965 e dá o_utras pro~ 
Vii/ênCias ". 

Relator: Senador Lourival Baptista. 
Nos termos do § I 9, do art. 16, do llli> das 

bl'Sj)osiçóes Coristitudonais Provisórias, da 
Constituição Federal, o Senhor Governador 

dÕ Distrito Federal encaminha ao Senado Fe~ 
dera! o texto do Projeto de Lci g9 7, de 1989, 
que "institui normas para atud.b.la~o mone
tária de .débitos com a Fazenda PUblica do 
Distrito Federal, altera o Decreto-Lei n9 82, 
de 26 de dezembro de -I966, e dá outras provi
dêndas". 

A Constituição Federal, no§ ]?, do art 16, 
do Ato das DispoSições ConstitUcionais Tran
sitórias, faxa a competência do Senado Federal 
para apreciação da matéria ao estabele~r que 
"a competência da Câmara Legislativa do Dis
trito Federal, até que se instale, será exercida 
pelo Senado FEderal". 

A Mensagem n~ 20, de 1989-DF, que acom
panha o projeto de lei, informa que o mesmo 
implementa, no âmbito do Distrito Federal, 
os princípios contidos nos artigos 13 e 14, 
da Medida Provisória n9 38/89, "que estabe
lecem normas para a correção dos débitos 
fiscais junto à Fazenda Nacional, com base 
na evoJução do fndice de Preços ao Consu
midor, valendo ressaltar que o projeto, em 
seus artigos }9 e 29, e parágrafos, copia literal
mente-os artigos 13 e)4, e parágrafos, da 
M_edida Provis6ria n9 38/89, qUe lhe serve de 
parâmetro. 

Pelo art 39, o projeto altera o artigo 189, 
do Decreto n9 82/66 ---COdigo Trib-utário do 
Distrito Federal, eliminando a multa prqgres~ 
siva de 5%, I O% e 20%, e estabelecendo a 
muita única de 20% a ser ã.plicada nos casos 
de impostos não recolhidos no prazo regula
mentar, com o objetivo de desestimUlar os 
contribuintes ao riãO-recolhímento de bibutos 
nos prazos regulamentares. 

Diante do exposto, e tendo em vista a impor
tância das matérias a que se refere o projeto 
e os efeitos benéficos que trará para o equilí
brio das finanças do Distrito Federal, somos 
pela sua aprovação, por constitucional e jwi-
dico. -- -

Sala da Comissão, 23 de maio de 1989. 
~-Mauro Benevid_es, Presíd~nte - .Loun'val 
Baptista, Relator - Edison ·Lobão ::....___Márcio 
Lacerda- Meira Filho- Carias De'Car/i
Mauricio Corr&- Aureo Me/lo- Mauro Bor
ges -José Paulo Biso!- Francisco RoDem~ 
berg- Wilson Ma(1ins. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação, 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
p~lo Sr, 19 Secretári.o. 

É lida a seguinte 

Comunlc"'ção 

BrãSílla, 24 ~e m_aiõ de 1989 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Br', de 

aç:ordo com o disposto no art. 43, allnea a, 
do Regimento Interno, que me ausentãrei do 
País no período de 28 de maio a 4 de junho 
do ano em curso, para proferir conferências 
no exterior. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
EX" os protestos de estima e distinta_ conside
ração, - Senador Roberto Campos. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A PresJdência fica ciente. 

Há oradores inscr[tos. 
Concedo a palavra~;; nobre Senador Lo rival 

Baptista 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores. - -

O Ministério da Saúde está promovendo a 
realização, no dia 31 de ma[o, de uma soleni
dade comemorativa do Dia Mundial sem Ta
baco , através da Secretaria Nacional de Pro
gramas Especiais de Saúde, órgão técnico 
responsável pela execução do Programa Na
cional de Coinbate aO Fumo. 

O evento se integra no contexto das ativid~
des intemaciona~ coorden_adas pela Orgat1i
zação Mundial da Saúde. 

O Programa será o seguinte: 

MINJSTÉRIO DA SAÚDE 

Programa Nacional de Combate 
ao Fumo 

"ENCONTRO NACIONAL SOBRE 
O TABAGISMO E A MULHER" 

Local: Auditório Emilio Ribas - Edifí
cio Sede do Ministério da Saúde- Brasí
Ha/DF 

Programa 

14:30 horas- Abertura- Doutor Sei
go Tsuzuki- Ministro de Estado da Saú
de. 

14:45 horas- "Os Direitos da Mulher 
na Luta Antitabágica"- Dra. Jacqueline _ 
Pitanguy/CNDM/MJ. 

15:00 horas- "O papel da Educação 
nalutaAntitabáglca" -Deputada Sáridra 
CavaJcanti. 

15':15 horas- "As Perspectivas da Lu
ta Antitabágka no Congresso Nacional" 
- Deputado Elias Murad. -

15:30 horas - "A Legislação Antitabá
gica e a Mulher" -Deputada Eunice Mi
chiles. 

15:45 horas- "Mulher, Tabagismo e
Consumo"- Df"l'ria Betânia Villella. 

16:00 horas- ·~A Forma_ção da Ptofis
sional de Sai:í.de _ _na_ Luta Antitabágica" -
Dr" Maria Inês Pordeus GadelhafMS. 

16:15 horas- "A Mulher Fumante, um 
Risco a Mais" - Dr' Vera Luiza da Costa 
e Silva Coordenadora do PNCF /SNPES/ 
MS. 

16:30 horas -Encerramento. 

Na qualidade de Presidente do Grupo As
sessor para o Controle do Tabagismo no Bra
sil, tive a satisfação d~ ser convidado para par~ 
ticipar dos traba1hos. _ 

Agradeço à Dr" Vera Luiza da Costa e Silva_ 
(Coordenadora do Programa Nacional de 
Comóate ao FUmO) e ao Dr, Geniberto Paiva 
CampoS (Chefe da Secretaria Nadona1 de Pro
gramas Espe<::iais de Saúde), pela atenção que -
me dispensaram enviando~me, simultanea
mente com o aludido convite, o "Informe do 
Programa Nacional de Combate ão fumo"-

valioso e oportuno documento,_ denso de in~ 
formações atualizadas. sobre o Tabagismo, 
que requeiro seja incorporado _ao texto deste 
conciso pronunciamento, assim como o con~ 
vite que me foi dirigido. 

---- O "Encorifro Nacional sobre-o Tabagismo 
e: a Mulher" é,_ na verdade, um auspicioso 
acontecimento_ que muito contribuirá para 
consolidar,-fort.aJecer _e_ ampliar a mobilização 
nacional contra o flagelo tabágico, motivo pelo 

_qual cumpro o _deyer de felicitar o ilustre Minis~ 
-tro Se!go T suzuki pela essendalidade dos ob
jetivos dessa oportuna iniciativa e seu êxito 
integral, na certezade _que o Ministério da Saú.: 
de p~esta ·mais um relevante seiViço à Nação, 
ao prestigiar com o seu decisivo apoio, a Cam
pai-lha Antitabágica e melhorar, destarte, as 
condições de saúde e bem-estar do povo bra
sileiro. (Muito bemn 

DOCGMENTOS A Q(fE SE REFERE 
- :OS~OR LOGRIVAL BAPTISTA: . 

"INFORME Do PROGRAMA NACIONAL 
DE COMBATE AO FUMO 

A realldade brasUeira 
O perfil de mortalidade do País mostra um 

aumento prOgresSivo, nos "últimos 40 anos, 
das d_oenças cardiovasculares e ueoplásicas, 
ficando em ·pnméiro e fercetro lugares, respec
tivamente, como causa de morte na atualidade 
(Cadernos de Doenças .Cr6nicQ-Degenerati-
v.os, 1988). - . 

A análise das tntemações realizadas no País 
nos anos de 198_5-86 mostra Um- cresce_nte 
número de casos de doenças respiratórias e 

_ cardiovascul<:1res como causa_ de morbidade 
no Brasil (Departamento de Informações de 
Saúde -INAMPS/MPAS). 

A relação estabelecid<l entre tabagismo e 
as doenças citadas é cientificamente comprq~ 
vada, sendo os principais índices de corre-
lação os seguintes: _ 

---._.90% dos casos_ de câncer de pulmão 
são causados pelo hábito de fumar, 

-75% dos casos de bronquite crónica e 
enfisema sâo causados pelo uso do tabaco; 
-- 35% dos infartos agudos do miocárdio 

são Causados pelo tabagismo. 
O brasileiro tem consumido mais cigarros 

a cada ano que passa: no perfodo de 1970. 
a 1986, enquanto a população adulta cresceu 
em 69%, :o consumo tota1 de cigarros aumen-
tou !32%. ·. . . ·~ 
Estima-se que o uso do cifiarro causé-sD-1 00 
mD mortes anuais no Pais. 

-Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, 
em 1988, mostrou: 

39% da população adulta fuma, o que equi
vale a 33 milhões de fumantes no País; 

33% das mulheres fumam, bem como 45% 
dos homens; 
-- o fumante brãsiletro consome, diaria

rrlerlt:e;-em média de 7 a 20 cigarros (62% 
dos fui"nailtes), fumando mais 4e ?O cigarros 
diários apenas 23% dos fumantes; 

--as class_es sociais mais atingidas sfio as 
DIE (cla~ses menos favOrecidas}, com 42% 
de prevalência, a qual é de 34% na classe_ 

C e de 24% nas classes NB (classes mais 
favorecidas); _ 
-a classe trabalhadora (operarias especia~ 

lizados e não:..especializados) é quem ma.is"fu
ma, com 48% de prevalência; 

-=--- a classe médica furria muito no nosso 
País; dos sete inquéritos que conhecemos, en
tre 30 e 59% destes profissionais fuinam \Con
tra, por exemplo, 10% na Inglaterra e 9% nos 
EUA); 

-75% dos b-rasileiros começaram a rumar 
entre os 1 O e _os 18 anos de idade. 

Porém, a campanhaaritifumo Já se-feZ-Sefitir
na população: 

-32% dos entrevistados_ têm conhecimen
to de campanhas antitabágicas; 
-o maior -número de _ex-rumantes-oparou 

de fumar nos últimos cinco anos; 
-- o consumo total de cigarros caiu 2% 

em 1988, quando comparado a 1 987; 
- existe um consenso social mais amplo 

e favorâvef às camPanhas ·antitabágicas, com 
obtenção de espaços maiores na imprensa 
escrita e falada; 
-já fói deflagrada uma mudança de com

portamento social nas classes mais altas, a 
qual atinge, progressivamente, outras classes 
sociais. 

A estratégia do Programa Nacional de 
Combate ao Fumo- PNCF 

-interiorizar as ações, descentralizando ao 
máximo o_ programa e permitindo sua conti
nuidade; 

_ --cadastrar o.::> municípios com ações_v:ol
tadas para o controle do tabagismo, amplian
do nossa rede de ação, Trinta municípios já 
têm programas definidos, e mais do dobro 
já desenvolveram alguma atividade ãntifumo; 

-fornecer à sociedade um modelo de não
fumantes; mostrar ser esta a melhOr-postUrã 
social, ou seja, o cigarro fuhdonã como um
agente_ não-socializante, ao contráriõ do que 
vem sendo tido como norma até agora. -

Atualment~ 24 estados têm programas admi
nistradOS Por suas secretarifls de saúde ou 
de- educação. 

Os 10 projetes do PNCF: 
1. Vigilância Epidemiológica- ---avalia 

continuamente _marcadOres epidemiológicos 
·e ·a-r;,õeS-do_ programa; cadastra programas 

existentes. 
2. Pesquisas - realiZa pesqUfSãS clínicaS 

e epidemiológicas. apóia pesquisas no Pafs;
premia a cada dois_ anos a melhor pesquisa 
nacional na área - - -

3r Recursos HumanoS em ProgrlJmas AnR 
titabágicos -_ -dissemin() informações a gru
pos sele<::ionados, expandindo a rede. 

4. Recursos Humanos Intermediários ....::: 
Saúde - infofma e inCorpora profisSionais 
de saúde; dessa forma·, âtiilge geStanteS e pa-
cienteS. -

5. Recursos Humanos Intermediários -
Educação- informa e incorpora profiSsionais 
d~ êducação; atJilge escolas e seus· afun9S 
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6. D1fusdo de Informação Geral.::__ atinge 
grupos específicos de população. Prioriza 
crianças, adolescentes,_Jumantes passivos e 
gestantes. Desenvolve campanhas de comu
nicação social (concursos infantis, corridas 
rústicas etc.) 

7, DifÜSão de Informação científica____: for
nece artigos, através do Centro de Documen
tação CientífiCa, a pessOas interessadas. 

8. Legislação e Economia- informa par
lamentares e apóia a legislação, divulgando-a 
aos programas estaduais; discute os aspectos 
econômicos. 

:;--;:~:;.z:~;;o:;:::,:o:-:-:,;o;:;=-:::;:;:-;~;::;::::::~::::i;.:::::::::::: 
~~iirnO_ versus ocupa~o :;:;::: 
::: •. B:~iX::'!~~~'*>:':::.::-::::;.;,.:::.:-:·:·:·:::::::::::: 

OCUP.,ÇÃO 

hp';"ts../ 
Prop..~. Trab. lrab-

c"c.erc./ r une. 
P.~li- ... esptc.{ 

exetut. es.crit. PÚbl. 
ntgoc .. es.pec. opcr .. 

C-ase* Total 
2.003 .. !43 " 266 230 !49 

Ft:unte (>) 39 41 41 46 46 40 36 

tião-hunte (:t,.) 61 59 59 52 52 60 62 

* l1)hl da aa.ostra. 
Fonte~ Pesquis.a ''Estilo de vidau, HS, 1988. 

Programa Nacional de 
Combate ao r-umo 
Rio dt Jmneiro 

Programa de Oneolog i !I- Pro- Onco 
Rua do Resende, ]24, térreo-Centro 

20231 Rio de Janeiro-RJ 
Tcl (021)252-7213 

Telex (21 )37785 

Bradli:a 

Esplanada dos tlinist~rios 
Bloco 11, sJla 808 
70058 Brasflia-OF 
TeL (061 )226-2!!52 
Telex (61 )1251 

"MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Programa Nacional de Combate 
ao Fumo 

Carta Convite 

Brasflia, 19 de maio de 1989 

Senhor Senador Lourival Baptista 
O Ministério da Saúde, através do Programa 

Naciona1 de Combate ao Fumo, da Secretaria 
Nadona1 de Programas EspeciaiS-a e "Saúde, 
tem o prazer de convidar Vossa Excelência, 
na qualidade de Presidente do Grupo Assessor 
para o Controle do Tabagismo no Brasil, para 
a solenidade comemorativa ao Dia Mundial 
sem Tabaco, que se realizará no próximo dia 
31 de maio, no Auditório Emilíó Rlbas, Edifício 
Sede (Térreo) deste ministériO. 

O· evento faz parte das atividades interna
danais coordenadas pela Organização Mun
dial da Saúde e propostas pelo Programa Na
cional de Combate ao Fumá e terá como terila 
principal a mulher, proporcionando ·a todos 
conhecer os efeitos nocivos do hábito de fuR 
mar na saúde da mulher. 

A solenidade denominada Encontro NacioR 
naJ sobre o Tabagismo e a Mulher, contará 

_na AbertUra com- a Preserlça do Mirusro da 
Saúde, e a coordenação deste programa con
vida Vossa EXCeléiicia para participar da Mesa, 
na condição de coordenador do evento. 

Agradecemos antecipada'Tiente sua partici
pação, o que muito contribuirá para o sucesso 
desta campanha. 

Atenciosamente, Vera Luiza da Costa e Silva, 
Coordenadora do PNCF/SNPES/MS - Geni
berto Paiva Campos- Secrétário da SNPES/ 
MS." 

O SR. PRESIDENtE (Po.mpeu de Sousa) 
-Concedo a p(\lavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MARio MAIA (PDT- A C. Pron;,;,
ci& o seguinte discW"So. Sem revfsão do ora
dor.)- Sr. Presjdente, Srs_. SenadOrEis, lamen
tavelmente,_ continua o .conflito entre os Gover
nos de Rondônia__ e do Acre, ambos .do PMDB, 
com respeito à discussão de propriedade terri
torial Qa __ ârea_ em litígio, compreendida entre 
os rios Abunã, Ituxi, Madeira e uma linha geo
désica traçada no fundo século passado para 
determiilar oS limites entre o Brasil e a Repú
blica da Bolívia. 

9. Divulgação e Publicidade - divulga as 
ações dq programa e apóia_ as campanhas 
de comunicação social. 

10. _ Coordenaçao.....:.. á)ordena as ações 
do programa; integra ações estaduais; esti
mula a criação/reativação de programas esta
duais; avalia e define políticas." 

. --- -,-
Dona 

h tu- Apos./ 
-de-

dante des.elllpt-. 
Outros. 

casa 

606 119 129 213 

31 16 45 51 

69 64 55 49 

Sr. Presidente, a culpa pela continuação 
desse litfgio e a falta de resolução desse pro
blema, creio eu que em grande parte deve 
ser atribuída a nós, legisladores. Por quê? Por
que está estabelecido na Constituição Federal, 
no art. 1 ~- - _Ato_ das Dispqsições ConStitu
donais Transitórias- que deveria ser criada 
uma Comissão, dentro de 90-dias, conforme 
manda a expressamente a letra da Constitui
ção de 5 de outubro de 1988: · 

"Art. 12. - Será criada, de9tr0 de no
venta dias d-a promuJQação da Constitui
ção, Comissão de Esfudos Territoriais, 
com dez membros indicados pelo Con
gresso Nacional ... 

Parece-me, Sr. Presidente, que até agora, 
o Congresso Nacional nao se manifestou nes
se sentido -não designou nenhum membro· 
para a formaçãO dessa Comissão. 

... e cinco pelo Poder Executivo, 
com a finalidade de apresentar estudos 
sobre o território nacional e anteprojeto 
relativo a novas unidades territoriais, 
notadamente na Amazônia Legal e em 
áreas pendentes de solução. 
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Veja bem Sr. Pfesiaente: " ... notadamente na 
Amazõnia Lega1 e em áreas pendentes de soM 
lução." Quase que diz, especifiCamente, entre 
os Est"ados do Amazonas, do Acre e de Ron
dônia. 

Mas adiante, no § 59 do mesmo art. 12, 
os COnstituintes já dão para essa Comissão 
a orientação de como deveria ser abordado 
o problema lindeiro entre esses referidos Esta
dos, quando diz o seguinte: 

"Ficam conhecidos e homologados os 
atuats limites do Estado do Acre com os 
Estados do Amazonas_ e de Rondônia, 
conforme levantamentos cartográficos e 
geodésJcos realizados pela CoiTiiSsão Tri!" 
partite, integrada por representantes dos 
Estados e dos serviços técnicos especia
lizados do Instituto Brasileiro de Geografta 
e Estatística." 

Sr. Presidente, se nós fonnos verificar o qUe 
tem havido de encontros, que estão registra
dos em Atas, entre os representantes dos Esta
dos do Amazonas, do Acre e de Rondônia, 
que contrataram os serviços de técnicos e 
cientistas especializados do IBGE, verificare
mos que esses brasileiros, técnicos e dentistas 
em geografia, cartografia, geodésia e astrono
mia, fizeram um estudo minucioso da situação 
lindeira entre esses Estados e propuseram, 
com muita razão e patriotismo, uma correção 
definitiva dos lirriites entre esses Estados,--le
vando em conta dois fatores fundamentais: 
a formação histórica recente do Estado do 
Acre e os diplomas legais que deram origem 
às discussões posteriores; diplomas esses que 
vêm desde os primórdios, até antes da desco
berta do Brasil. Portanto, se quiséssemos co
meçar a história da atual situação dessas terras 
em discussão entre os 3 Estados, principal
mente entre os Estados do Acre e de Rondô
nia, atualmente, iriamos buscar o Tratado de 
Tordesilhas, antes do descobrimento doBra
sil, tratado esse datado, se não me__ falha a 
memória, de 1499. O Brasil ainda ia ser desco
berto, quando o Papa dividiu o mUndo em 
duas partes: uma para Portugal e outra para 
a Espanha. 

Mas, se quiséssemos nos adiantar um pou
co ma[s para o tempo da colonização, das 
capitanias hereditárias, -poderíamos também 
estudar o Tratado de Madrid, de 1750. Mas 
como esse tratado foi discutido, -rorievado a 
efeito e depois retroagido e modificado por 
outros tratados, poderíamos considerar o Tra
tado_de Santo Ildefonso, de 1777. 

Mas não vamos nos perder, porque o tempo 
não dá para analizar cada um desses tratados, 
Vamos ver apenas um fator que éfundamental 
para a nossa argumentação e a tese que_ que
remos _chegar, que vamos defender aqui, não 
individualmente, mas coletivamenie, a· Ban
cada do Acre, porque ê uma Bancada que 
estuda a história _dó Acre, conhece profunda
mente a sua formação e vamos dedarar a_ 
caducidade da linha Cunha Gomes, p-orque 
ela ê uma linha que não deve existir.--

Então, no Tratado de Ayacucho- em um 
dos seus artigos, quando trata dos limites entre 

o Brasil e a Bolívia e vem descrevendo desde 
lá Qe baixo as linhas geodésicas e os pontos 
geográficos fundamentais, para levar em con
sideração os rios ou os divisores de água, os 
lagos_e as lagoas, chegando a um ponto mais 
setentrional, isto- é, no pohto em que o rio 
Beni desemboca no rio Madeira-, foi estabe
lecido um ponto e, naquela época, entrou em 
discussão, porque daí ~ra a frente era difícil 
chegar-se ao próximo ponto que seriam as 
cabeceiras do rio Javari, cujos pontos geodé
sicos ainda não _estavam estabelecidos. 

Então, o Tratado de Ayacucho estabelece, 
em um dos seus artigos, que a linha deste 
ponto -- da confluênciã do iio Beni sobre 
o-rio Madeira, à altura do paralelo de 1 O e 
20' - seguiria -a fronteira do Brasil com a 
Bolívia por uma paralela em direção oeste até 
encontrar as cabeceiras do rio Javari. Não era 
wTtalihha qualquer, u'J)a linha quebrada, Uma 
linha perpendicular, uma linha oblíqua, era 
uma paralela. 

Orã., em geoQrafia e em geoastronorriia, 
compreendemos que a Terra foi dividida, para 
efeito do seu conhecimento geográfico, em 
meridianos e paralelos a fim de obter-se o 
ponto geodésico, as chamadas coordenadas 

. geográficas. Com essas duas coordenadaS 
geográficas, estabelecemos os pontos de refe
rência e nos localizamos exatamente Qnde 
queremos sobre a superficie do globo terres
tre. Pois bem, deste ponto de 10 e 20)' I em 
uma paralela para oeste, encontraríamos as 
cabeceiras_ do rio Javari. Caso não as encon
trássemos,- por estar o rio mais setentrional, 
encontraríamos mais ao norte desse paralelo, 
_por um m~ridiano, as cabeceiras «;to rio Javari. 

Isto determinaria uma área de terra muito 
mais consiâerável do que aquela que, poste
riormente, foi reconhecida, pelo Tratado de 
Petrópolis ao Bra-sil, quase outro" tanto· do acre 
boliviano; não o acre peruano, mas o acre 
boliviano, porque era um triângulo conside
rável, quase maior do que a porção de terra 
que foi refeftda, mais tarde, pelo Tratado de 
Petrópolis. 

____ Para estabelecimento dos limites, a seguir, 
nos anos de mil oitocentos e oitenta e pouco 
até 1895, foram a campo os trabalhos das 
comissões mistas Brasil-Bolívia, ao estabele
cer os limites e. em 1895/1896, após várias 
conversações, discussôes com a Bolívia, car
tas reversaiS- etc., a coffiisSão, a qUal estava 
integrada o Capitão Cunha Gomes, traçou 
uma linha imaQinâria entre as cabeceiras_ do 

--rio Javari- e a confluência do rio Bent, linha 
essa que não era, absolutamente, o espírito 
do Tratado de Ayacucj'lo, porque era uma li
nha oblíqua. Posteriormente, com o estudo 
realizado pelo General Taumatlirg-o de Azeve
dCI, que explorou as cabeceiras do rio Javari, 
viu-se qlie ele não estava no ponto geodésico 
que era referido, ficaria mais ao sul do que 
estava descrito, ~tão, levantaram-se as nego
ciações de limite até que se estabel€i:essem, 
defmJtivarnen~e. as cabeceiras do rio Javari. 

-MaS O Cã.Pitão C tinha Gomes levantou essas 
cabeceiras, supostamente, à altura, mais ou 
menos de 7"~ 1' e alguns segundos, e traçou 

uma oblíqua entre a foz do Beni e as ·cabe
ceiras do rio Javari, ficarido, portanto, antes 
do litígio Brasil/Bolívia, chamado Revolução 
Acreana, de todos conhecida, tendo por herói 
principal Plácido de Castro; ficou o limite, po'r 
esta linha, entre o Brasil e o Peru separado 
por urna linha seca, cortando perpendicular
mente os rios Purus, Acre, Juruá e seus afluen
tes de leste a oeste. Pa uma linha oblíqua, 
completamente diferente do espírito do Trata_
do de Ayacucho. Esta linha, portanto, dividia 
um. país de outro. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MARIÓ MAIA - Um momento, 
só para eu concluir o meu pensanlento, para 
estabelecer a tese. 

Veio, então, a Revolução Acreana. Os acrea
nos, -desde rr:ieados do século passado, de 
1848/50, começaram a ocupar aquelas terras 
todas: as terras de Juruá, que foram explo
radas por Manuel Urbano da Encarnação; o 
Purus até o Chanldess; o Madeira.; e os acrea
nos-cearenses começaram a ocupar aquelas 
terras todas que não tinham limites algum. 
Eram aquelas terras, digamos assim, a meso
potâmia entre o rio Purus e o rio Madeira, 
nas suas partes mais elevadas, acima da parte 
êricachoeirada do rio Madeira. Então, aquela 
parte toda, a parte encachoeirada do rio Ma
deira, pelo rio Acre e seus afluentes pela mar
gem dire[ta: o ltuxi, os igarapés, o rio Abunã, 
toda aquela área foi ocupada por cearenses 
que foram explorando a borracha, até às mar
gens do Madeira, mais à leste, à sudeste, e 
o iio ltuxi, rio Acre, rio Abunã, rio Rapiran, 
aquela área toda. 

Com a Revolução Acreana, depois que os 
acreanos-cearenses tomaram aquelas terras 
com suor, sangue, lágrimas e luta armada, 
o Brasil passou a reconhecer, e vieram ostra
tados internacionais e a história do Barão do 
Rio Branco que negociou com a Bolívia, pelo 
Tratado de Petrópolis, 17 de novembro de 
1903, pelo qual a Bolívia entregava aquela área 
ao Brasil; em compensação o Brasil se com
prometia a constrJJfr a Estrada de Ferro Ma
deira Mamorê, indenizava a Bolívia em dois 
milhões de libras esterlinas e dava 8 mil libras 
esterlinas para o Bolivian Sindicate, que cobra
ra, também, a anu1ação do contrato denun
ciado àquela época. 
- Então, daí em dlanfe, fOram estabelecidos 
QS limites do Brasil, que não era mais ·a linha 
Cunha Gomes, era uma linha que estabelecia, 
uma linha quebrada que ora era uma_ linha 
seca, ora era um acidente geográfico pelo rio 
Abunã, seu anuente Rapiran, depois um 
afluente do Rapiran até as cabeceiias dOlgarã"
pé Bahia; depois descendo até o rio Acre e 
Subindo aquele rio até as suas nascentes na 
fronteira com o Peru. 
-_ Ficou descrito, estabeleddo, mas não se 
preocuparam os geógrafos da época C?~ os 
limites entre o Território do Acre e o Estado 
do Amaz_ona~, passã-rido a considerar a linha, 
Cunha Gomes como uma linha limítrofe entre 
o Estado dei Am_~onas e o Acre, seiVÍndo de 
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bas_e para a feitura de mapas- hoje não mais 
o mapa do Brasil - interrompido por uma 
linha oblíqua, seca, mas por uma linha poligo
nal desde as cabeceiras do rio Javali até o 
rio Beni, que é a conformação que todos co
nhecemos desde os bancos escolares. onde 
o Acre tem a fama representada por um "b';, 
invertido para baixo, na direção do sul do Bra
sil. 

Essa área de cá. aQuela que_ hoje está em 
litígio e nos mapas, induziu os legisladores 
a que interpretassem maLos_.diplomas legais. 
A primeira coisa que se-deviaJazer, levando-se 
em conta a feitura de um mapa, quando do 
Tratado de Petrópolis, quando foi feifo um no
vo limite, era denunciar a linha Cunha Gomes. 
Porque se se fizesse um levantamento minu
cioso, àquela época, dos limites, que registrou 
a formação dos aglomerados populacionais 
daquela área sobre os rios Acre, Purus, Juruá 
e seus afluentes, Invira e Tarauacá, verificar
se-ia que aquela linha Cunha Gomes; traÇada 
aleatoriamente, colocava essas Cídades, feitas 
pelos acreanos, ao norte da linha, portanto, 
dentro do território do Amazonas. Então, as 
cidades de Sena Madureira, Manuel Albano, 
Taranacá, Feijó, Cruzeiro do Sul eram todas 
cidades do Amazonas ou serão todas cidades 
do Amazonas, se não fizermos uma correção 
histórica da formação da locaçã-o dessas cida
des, assim como as cidades Plácido de Castro, 
Extrema e Califórnia. 

Então, o que fiZeram os técnicos do lBGE? 
Traçaran'l. n-ovos- pontos -geográficos corrigin
do a anomalia histórica dessa linha Cunha 
Gomes que deve ser declarada caduca,-por
que amanhã estaremos apresentando um pro
jeto aqui regulamentando, o art. no 12, princi
palmente no § 59, declarando a caducidade 
da linha Cunha Gomes POrOão corresponder 
à formação histórica do Acre e do Amazonas 
e estabelecendo, conforme a Constituição,_os 
novos limites entre os Estados do Amazonas, 
Acre e Rondônia. 

Concedo o aparte, para terminar, porque 
é um assunto muito importante, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência alerta ã V. Ex' que o seu 
tempo já está esgotado e-pediria av:Ex" que 
evitasse conceder apartes, assim como solici
taria ao nobre aparteante que seja consiso, 
como também V. Ext. 

O SR. MARIO MAIA - Peço a condes
cendência da Mesa: V~ _Ex' há de ver que os 
jornais, o Pãfs todo, sabem que o Acre é fl.lho 
do Ceará. Então, V. EX' está dentro do contexto 
histórico e já ouviu muitas histórias sobre o_ 
Acre, cuja conquista foi Ieíta por cearenses,· 
nós somos fl.lhos de cearenses, eu e o Senador 
Odacir Soares, e queremos muito bem àquela 
terra, porque, como eu disse, foi conquistada 
com suor, sangue e lágrimas, ao passo que 
Rondônia, não querendo também tirar os mé
ritos da sua formação, foi feifa por um decreto 
em que se tiravadlm pouco de um Estado 
e de outro; portanto não tem aquele calor telú
rico da conquista da terra, com sangue suor 
e lágrimas. 

-O Sr. Odaclr Soares - Permite V. Ex" 
um apãrte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte 
a V. EX!' para esclãre<:errrioS o assunto. 

OSr.OdadrS~-Eugueria,prelimi
narmente,já assegurar ao Senador Mário Maia 
que Rondônia não vai reivindicar os municí
pios de Cruzi~iro do Sul, Sen'ã Madureira, Feijó 
e=-Tafãuâcá, e isso para nós já faz parte da 
Fiisi6ria do Acre e nós não vamos reivindicar, 
considerando a argumentação do nobre Se
nador. Mas o (rue eu queria dizer basicamente 
não é isso. Na semana passada, quando aqui 
falava o eminente Senador Nabo r JúnicYr, apar
teei aquele_ Senador pelo Acre e disse-lhe, na
quela ocasião, que o art. 12, § 5° das Dispo
sições Transitórias nãõ tinha nenhuma aplica
büidade porque não havia nem um fato fisico 
material sobre o qual aquele dispositivo pu
desse ser aplicado. e não há, neste momento 
nenhuma perícia, vamos chamar assim, já rea
lizada em decorrência da qual possa ser este 
dispositíVO_apllcado. Porém o ma[s ímportan
te, Senador Mário Maia - e V. Ex" discorre 
com muita erudição e conhecimento sobre 

_a formação geológica, territorial daquela re
gião toda, particularmente do antigo Território 
do Acre -, é que acho que nós continuamos 
a discutir a:qui""questões que -~0 vitais, mas 
que na prática não produzem fato jurídico al
gUm. -E nós tivemos, Conl~o V. Ex"' sabe, fio 
primeiro momento, a Políciã Militar do Estado 
do Acre invadindo aquela regiOO e ali se locali
zando para, a partir dos direitos que o Estado 
do Acre pretendia resguardar, ali assegurar ... 

O SR. MÁRIO MAIÀ-~- Só que a palavra 
invasáo _é muito forte. 

O Sr. Odacir Soares - Eu a retirO.- A 
presença da Polícia Militar, para ali resguardar 
os interesses do Estado do Acre. Já agora,. 
recentemente, tivemos o mesmo fato reali
zado pela Polícia Militar do Estado de Rondô
nia, e os dois Governos, o Goverrio do Estado 
do Acre e o Governo do Estado de Rondônia, 
a meu ver, continua cometendo o mesmo er
ro. Não compete ao Governo Federal, não 
-compete ao IBGE, não compete ao Presidente 
da República, não compete_ ao Poder Execu
tivo Federal dirimir esse tipo de conflito. A 
nossa Consbluição é clara, no art. 102, onde 
se estabelece as competências do Supremo 
Tribunal Federal, letra f lê-se o seguinte: f) 
as causas e os· conflitos entre a União e os l
Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre 
uns e outros, inclusive as respectivas entidades 
da adminsitração indireta;" isto é, esse proble
ma, A<;te/Ronclônia, problema de limites entre 
·a Acre ·e Rondônia, continua a ser tratado no 
fórum não competente, num fórum incompe
tente,-que é o Poder Executivo Federal. U, 
na semana passada, uma entrevista do Gover
nador Flaviano Melo, onde ele dizia que depen
dendo da vistoria que está sendo realizada pelo 
I6GE._ o Governador do Acre recorreria ao SU
premo Tribunal Federal. A mesma coisa no 
âmbito do Governo de Rondônia, já ouvi a -
mesma coisa. Quer dizer, se do JBGE não 
l~yrar ym _laudo pericial técnico, que atenda 

os interesses de Rondônia, o Governo de Ron
âônia também vai re_corre-r ão Supremo Tribu~ 
na! Federal. Então, seria muito mais· adequa
mais oportuno, muito mais conveniente que 
um ou outro Govemo,Já neste momento, para 
g~nhar tempo, se fosse o caso, e numa atitude 
até de economia processual, já recorresse ao 
Supremo, ao invés de ficarmos aqui, no Sena
do Federal ou na Câmara dos DeputadOs, dis~· 
correndo sobre a formação histórica dessa re
gião toda, dentro do Estado do Acre e, poste
riormente, no Estado de Rondônia porque, no 
momento final, teremos de ir ao Supremo Tri
bunal Federal. Quer dizer, conthiuamos deba
tendo uma questão em fórum não adequando, 
fórum que não é competente, como é o do 
Poder Executivo Federal. Era este o aparte 
que queria dar a V. ~. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
(Fazendo soara campainha)- Peço a V. Ex' 
que seja breve e a paz entre os irmãos, filhos 
de cearenses, cuja a Presença testemunhou 
domingo, na vitória do piloto Ayrton_Senna, 
quando comemorou com a bandeira: "Poeira 
neles, Senna. Ceará'', 

O SR. MARIO MAIA - Não podia ser 
otrtro o aparte do nobre Senador Odacir Soa
res. A sua inteligência, sua sagacidade de ra~ 
ciciáilio, 6 patriotismo, também, como brasi
leiro, e acreano nascido aáeano, vivido acrea
no, estudante acreano e, depois, saiu e com
pletou os seus estudos de Direito no Sul do 
PÇ~:ís, como nós todos - s, Ex" em_ Direito 
e eu em Medicina, somos conterrâneos e con
temporâneos -, voltou para prestar serviços 
em outro Estado da Federação, mostrando 
que este País é um País õnde os limlfes são 
apenas artificiais entre suas fronteiras, e que 
essa briga parece que foi levantada entre mo
mentos de governadores que discutem inte
res.ses oy_tros que não sejam esses históricos 
qlie estamos discutindo aqui, à luz dos docu
mentos e da verdade. 

De modo que entre as várias sugestões 
apresentadas, esta é muito efetiva e louvável 
para que vá a um órgão superior, isento, para 
dirimir as dúvidas às quais nos submetemos 
previamente, aqui, à obediência da decisão 
final. É o que está na ConstitUt~ão. -

Mas, também a Constituição fala no seu 
art. 2~ das DisPosições Transitórias, qüe deve
ria haver uma comissão para estudar. Para 
que seria essa comissão? Seria para estudar 
e levar subsídios ao S_upremo Tnbunal Fede~ 
ral, a fim de dirimir as dúvidas. Por que não 
pode, também, dirimi-las sem haver estudos 
profundos, sem Ir à raiz do problema. 

De modo que é mais uma idéia. E. nós aqui 
defendemos a tes-e e traremos a nossa contri
buição amanhã, além dos argumentos aqui 
prestados; um projeto de lei à consideração 
do Congresso Nacional,_dedarando a caduci· 
dade da linha Cunha Gomes, estabelecendo 
novos lírnites entre o Acre, o Amazonas e Ron
-dônia, dentro de novos pOntos geodésícos, 
e o traçado de novas linhas encontrando esses 
pontos, par~ questão que interessa ao Brasil 
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e aos brasileiros, para cjue a pacificação per
manente se tome verdadeira_ e efetiva. 

Eri!t o que eú tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre SenaCior Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA). Pronuncia o seguinte discurSo. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, há alguns dias apresentei um projeto, re
gu1amentando a nossa Constttuição, e que 
abordava o tema a respeito da imagem de 
cada um de nós, imagem do politico, a ima
gem do cidadão comum. 

Isso me veio à lembrança, Sf." Presidente, -
porque é um assunto que já de algum tempo 
esperávamos fossem tomadas as devidas pro
vidências, para evitar que se repitam fatos co
mo este em que, há algum tempo, um dJretor 
do IBC-InStituto Brasileiro do Café- dedaM 
rou que havia sido proCurado por um DepuM 
tado e que este lhe teria oferecido 100 mil 
dólares para facilitar a exportação de café so
lúvel. 

Ora, Sr. Presidente, é uma acusação séria 
do Diretor do IBC M põrtantO, um homem res
ponsável, pelo menos hipoteticamente res
ponsável- que faz uma acusação contra um 
Parlamentar brasileiro, um Deputado Federal. 
Ele não dtou o nome, rriaS diz textualmente, 
segundo a Imprensa, que fói procurado por 
um Deputado federal que lhe teria oferecido 
100 mil dólares, para facilitar exportação-que 
não deveriã- ser -regUlar. -- -

O que aconteceu, até agora Sr. Presidente? 
Nada. 

Estou vindo à tribuna, hoje, para exigir -
não gosto dessa expressão - da Mesa do 
Senado, que t;lmbém é da Mesa do Congres
so;- que· to-me- as·aevidas prowaendas· para 
forçar esse Diretor óo JBC a declarar qual fõi 
o Deputado que lhe fez essa oferta. E, se não 
o fizer, que seja processado por sua levian
dade, por sua acusação infundada, E, se VerfM 
dica for a inforffiãção, que-6 Deputado seja 
punido, sem nenhum espírito corPorativista 
da nossa classe. 

J:: necessário, Sr. PreSidente, levar a sério 
essas coisas. Não podemos brincar com acU
sações desse tipo. Não importa quem seja 
o responsável, não importa quem seja o levia
no. O que é necessário é levar até o fim a 
apuração- desse fato. 

Vamos dar a volta por cima dessas acusaM 
ções que fazem levianamente contra os Parla
mentares. Já estou cansado de ver na impren
Sa, nos jo~is_, na televisão e nas rádios, acu
sações contra todo_s nós._Acu_sações genéri
cas, dizendo que os ParlarTleiltares são todos 
uns indecentes, uns incompetentes, uns amo
rais. 

Chega, Sr. Presidente! Vamos dar um basta 
nisso. Temos que cumprir com nossa obriga
ção, para exigir que tenham fim essas acusa
ções genéricas, lemos que apurar os fatos que 
são apontados. E se um Diretor do IBC"tem 
a ousadia de dizer que um Deputado Federal 

levou a ele essa proposta de cem m11 dólares, 
_is_~ deverá ser apurado imediatamente. 

Por isso -digo que não gosto da _expressão 
"exigir". Mas estou aqui, Sr. Presidente, a exigir 
essa apuração. Ela não é dificil, é só chamar 
o Diretor 'do IBC, seja na Câmara ou no Sena· 
do. Vamos chamá-lo ao Senado para que ve
nha declarar aqui quem lhe fez a proposta 
~ou,. então, venha dizer que é um leviano, sem 
nenhuma r_esponsabilidade pelo que diz, pelo 
que afirma. 

Para mim basta, Sr. PresidEmte! Isso tem 
que ter uiri--fim, poiS estou cansado. Tenho 
o hábito de recortar noticias de jamais, e anoto 
denúncias que são feitas. Tenho pastas e mais 
pastas de recortes de denúncias, Sr. Presiden
te. E o que acontece? Nada. Se colocarmos 
esses_ dados no computador, trarei aqui 50 
a 1 o a metrOS de- denúnciaS feitas por aí, e 
fica tudo por is_~_ mesmo, nada se apura, e 
o leviano que acusa infundadamente continua 
acusando. Por isso, há tantos irresponsáveis 
que acusam cada um de nós, porque também 
não se faz justiça contra esses acusadores le· 
vianos. Quando eles vêem a impunidade da 
acugçã:Q leviana, anima-se a fazer mais e mais 
e mals contra todos nós. 

Vamos dar um fim a isso. Depende de nós. 
_N_ós__me_s_mos é que podemos dar um ftm a 
isso. E vamos começar- com este fato con· 
creto. Este é uni fato concreto. Vamos apurar 
e vamos chegar ao fim dessa apuração. 

Então, peço aos nossos colegas que se 
consdentizem da necessidade de fazermos 
essa apuração. 

Basta, Sr. Presiderlte! Já estainos no fUndo 
do poço. Estamos com o descrédito total da 
opinião pública por causa dessas acusações 
genéricas. Somos aqui, em- Brasi1ia, mais de 
500 _ ~arlamentares. Um é acusado, iepercute 
$0_l:l_re ~o_d_g~ nó_s, _ p_orq!J~- n~_o _ s~_s_aR.e f!lJ~I11 
é Q_ a_çu!iado, quem é o responsável. É fácil 
generalizar. 

Não sei se V. &, Si. Presidente, ou V. EJr'S, 
Srs. Senadores aqtii presentes, assistem a a]. 
gum desses programas cómicos da televisão. 
O que dizem sobre nós envergonha qualquer 
um. 

Eu me envergonhÕ, Sr. Presidente. Eu arldo 
envergonhado. Eu me honro de ser Parlamen
tar, de ter conseguido este mandato. Eu me 
honro corri a vida que levei nesses 35 ou 38 
anos de Parlamento. Mas, Sr. Presidente, ando 
envergonhado do que se diz de nós e mais 
envergonhado por ver que está nos faltando 
a coragem de reagirmos contra isso. Está na 
hora de darmos um basta. Está na hora de 
mos_trarmos que não somos o que se diz por 
aí, que a grande maioria, senão a totalidade 
dos Parlamentares, é de cidadãos corretos e 
decentes. que arriam a sua Pátria e trabalham 
pelo desenvolvimento do Brasil. Chega, Sr. 
Presidente! 

-Assiffi, peço_-a V. Ex!', que está presidindo 
esta sessão neste mome,nto, leve à Mesa do 
Sehado esta exigência - acredito não s_eja 
só~minha- de apurar esse fato até o final, 
para vermos quem é o responsável, se é um 

acusador leviano ou se é um Parlamentar que 
não·merec_e sentar na cadeira de Deputado. 

Sr. Pfesiderite, vaffios fazer o que fáf neces
sário. Não vamos ficar na beirada de Regi· 
mentos. Vamos fazer o que for necessário para 
apurar, até, se preciso for, contra o Regimento, 
mas a favor da moral Não vamos por prelimi
nares. Chega de preliminares para liberar es
ses acusados, es~es responsáveis. Vamos apu
rar, dentro de tudo que tivermos direito. E
logo! Vamos fazer isso já, imediatamente. 

Confio na Mesa porque sei que está preocu
pada com esses assuntos. Portanto, confio em 
V . .Ex-', confio em nossos Colegas, vamos to
mar essas medídas já. 

É a minha esperança, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O nobre Senador Jutahy Magalhães pode 
estar seguio de que a Mesa, acolhendo o seu 
brilhante, Emérgrco .e justo -pronunciamento, 
tornará as medidas necessárias. 

Por se tratar de matéda da outra Casa do 
Congresso Nacional, suponho que o -caminho 
mais adequado seja um entendimento entre 
as duas Mesas que, fundidas, formam a Mesa 
do CongressO Nacional. Entretanto, pode-se 
encaminhar essa solução pela outra Casa, pela 
Câmara dos Deputados, ou até mesmo nós 
poderíamos tomar- nós, Senado Federal_
esse caminho,_.se os outros caminhos não fos
sem adotados. Creio que não haverá neces
sidade_ de violarmos o Regimento para isso. 
Devemos cumpdr a Lei Interna e a Lei Externa 
e acabar com o regime de impunidade que 
neste País está imperando. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- COntinua com a palavra o nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: O Estado da Bahia en
contra-se mals-uma vez; ameaçado àe sofrer 
duro golpe em sua economia, de ver nova
mente postergados seus mais legítimos inte
resses, com o pleito formulado pelo Estado 
de Pernambuco de construir a ferrovia Trans
nordestina, com o objetivo pdmordial de Pro
mover o_ escoamento_ da produção agrícola 
do oeste b_aiano, sobretudo a soja. 

Não pretendemos, neste momento e com 
este protesto assumir aprioristícamente posi
ção contrária à construção da dita ferrovia, 
cuja viabilidade pode ser plenamente justifi
cada e cuja necessidade possa ser conside
rada premente. No momento, o que não pode
mos admitir é que sofra o Estado da Bahia 
mais esta discdminação por parte do Governo 
federal. Não podemos tolerar que seja a Bahia 
onerada com tão significativo prejuízo para 
sua economia, e, adrila de tudo, não podemos 
nos furtar a _unir nossa voz ao justo e veemente 
protesto do povo baiano diante de mais uma 
atitude de descaso de uma parcela de maus 
homens públicos do Estado, daqueles que re
presentam a Si próprios e a seus interesses, 
em detrimento dos reais anseios dO povo baia
no. 

Encrávado na região nordestina, ocupa o 
Estado da Bahia uma área .de 516Km2

, em 
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que desenvolvidas atividades económicas vi
tais para a região: agrfcola, pecuária e minera
ção. Culturas como o cacau, da soja, do café, 
do arroz, da cana-de-açúcar, do algodão, do 
dendê, do cravo-da-índia, da camaúba, do fu
mo, da mandioca, do feijão, do milho, da serin
gueira, da piaçava, do siSai, são produtos que 
integram a variada atividade económica do 
nosso Estado. 

Nesse contexto, têm assumido relevante pa· 
pel as culturas do feijão-soja, situadas nas zo
nas do ·oeste do Estado, bem como na região 
da Chapada Diamantina, transformando-se 
em importante fator de crescimento de nossa 
economia, graças à fertilídade do solo e à dedi
cação e trabalho dos agriçultores, muitos de
les procedentes de Estados do Sul do País. 
O volwne da produção de soja, estimada em 
700 inil toneladas/ãno, ilustra muito bem a 
grandeza do trabalho que vem sendo execu
tado na região do oeste baianO. 

Plantada à margem do rto Grande, afluente 
do São Francisco, a cidade de Barreiras vem 
de transformar-se em importante centro co
mercial da região Oeste, formando um com
plexo ·canalizador de mercadorias agrfcolas 
notadamente da soja. 

Cognominado "Rio da Unidade Nacional" 
ou "Nilo BrasileirO", o rio São_ Francisco -

o 'Velho Chico" -constitui-se na terceira ba
cia fluvial brasileira e na única interior do nosso 
País. conseiVando, em sUas rriãrgei1s terras 
férteis à agricultura, trechos de _densidade de
mográfica e importantes centros urbanos, co
locando-se como esteio da economia regio
nal, graças à pro-dução agropecuária, trans
porte e indústria. 

lmpossivel negar a natural vacação do rio 
São Francisco para o trãnsporfe fluvial.lnegá
vel o seu papel como estrada natural, ligando 
o Centro-Sul ao Nordeste do Pais-:-Sem ne
nhum ·cuidado, sem nenhuma manutenção, 
o rio São Francisco tem- hcije uma hidrovia 
que representa um custo aproximadamente 
dez vezes menor que o transporte rodoviário. 
O trecho histórico, tradicional da hidrovia do 
São Frandsco, entre Pirapora, em Minas Ge
rais, e Juazetro, na Bahia, corresponde a nada 
menos que 1.371 quilômetros, constituindo
se igualmente importante a navegação fluvial 
de seus afluentes maiores. 

Sobejamente conheddo é o descaso com 
que é tratada a navegação flUvial em nosso 
País, que se coristitui, no entanto, na forma 
menos onerosa de transporte em qualquer 
parte do mundo, cuja economia atírige a pro
porção de um para cinco em relação ao trans
porte ferroviário e de um para dez, se compa-
rado ao rodoviário. - - -

Assim, torna-se fácil concluir que a navega
ção do rio São Francisco é o- meiO"- de- trans-
porte mais barato, constltuindo~se no escoa
douro naturaJ da produção daquela grande 
e promissora região, que conta com mais de 
2 milhões de hectares agricultáveis. 

Com bases nessas considerações, ·chega-se 
facilmente à conclusão de que somente inte
resses menores, aJheios e estranhos à reali
dade econômica e geográfica do Estado da 
Bahia, poderiam justifiCar a cOnstrução de 

uma ferrovia, com custo orçado inicialmente 
em 35_0 _milhões de dólares, quando outra "al
ternativa menos onerosa existe e pode ser fa
ci1mente viabilizada. 

Com efeito, o rio SãÕ Francisco e o seu 
afluente, o rio Grande, apresentam-se nave,gá
veis de Barr.eiras até JuaZ.eiro, viabilizando 
o esc:oamento da produção agrícola do oeste 
baiano por via exclusivamente fluvial. Daí até 
o compleXo POrtuáriO de Aratu o escoamento 
-dar-se~~- através de malha ferroviária Já. exis~ 
tente. Necessárias se fazem, evidentemente-, 
algumas obras, orçadas, em sua totalidade, 
em cerca de 50 milhões de dólares. Obras 
para recuperação da rodovia Barreiras-lboti
rama facilitarão o acesso dos veículos. Obras 
de recuperação do canal ferroviário já exis
tente modernizarão a ferrovia, adaptando-a ao 
atendimento da crescente demanda. 

Desse modo, evidenda-se que o Estado da 
Bahia, através do Complexo PortuáriQ de Ara
tu, constitui-se no escoamento natural da pro
duçào agrícola originária do oeste baiano, utili
za-ndo-se do sistema rodoferroviárlo-fluvial 
Barreiras-Juazeiro•Ferrovla-Leste-Brasileiro 
até Aratu que, por SUa privilegiada localização, 
poderá transformar-se em um dos maiores 
cOrredores de exportaçãO do Pais. 
-__ A par de tão justa reivindicação- o escoa
mento da produção de soja do oeste baiano, 
atravéS--do Terminal Portuário de Aratu- o 
protesto e a indignação do valoroso povo baia
no levantem-se contra o silêndo e a omissão 

_de seuS representantes_ na eSféra do Goverrio 
federal, do Executivo. 

Ein nenhuma conduta percebe-se o cum
primento do verdadeiro de'ter do homem pú
blico, atuar com vistas ao desenvolvimento 
de seu Estado, -de sua região, que desaguará, 
nc:1turaJ_mente, no progress() do País, no bem
estar da população, no extermínio da pobreza, 
-da miséria, do subdesenvolvimento; 

OS pfãteStOS Que ocorrem a nível interno, 
no Estado da Bahia, ilustram sobejamente es~ 
te- deScaso. O povo baiano sente na pele, na 
vivência do dia-ã-dia, os nocivos efeitos da 
retafiação que até agoi"a vem sofrendo o nosso 
Estado por parte do Governo federaL gerando 
graves. e frreparáve[s prejuízos ao desenvol
vimento estadual. 

Os problef!1as existem nas mais diversas 
áreas: saneamento, habitação, estradas, esco
las, ti~ Portes, e'nfim, em qÚàSe todas as ati vi~ 
dades básicas ao atendimento da população. 

____ Com sua rica e variada atividade econômia, 
o Estado da Bahia contribui, em considerável 
volume, para o desenvolvimento do Nordeste 
e, conseqüentemente, para -o progresso do 
País~ No entanto, não existe a contrapartida. 
O GoVerno federal, ao buscar no Estado da 
Bahia interesseiros e impatrióticos aliados, pri
va o -valoroso povo baiano de atingir níveis 
de desenvolvimento e de bem~estar compa
tíveis com a garra de seus dedicados cidadãos. 

Deixamos, pois, de público, nosso duplo 
protesto, na certeza de que o povo, cada vez 
mais consciente e sofredor separe o joio dO 
trigo, distinga os verdadeiros homens públi
cos, abomine o interesse pessoal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, complemen
tando meu pronundamento, gostaria de trans
crever nos Anais do Senado o artigo do Profes
sor Jair~ Simões, publicado na Tribuna da 
Bahía de 19 de maio último, sob o título "O 
alf~eto da mudança". 

Vimos todos outro dia a preocupação de 
adversários de Waldir Pires. em tentãr denegrir 
sua imagem de administrador. Se Waldir, no 
governo da Bahia, tivesse apenas se restrin
gido a mudar os métodos políticos e adminis
trativos, levando à administração Pública o 
sentido da moralidade, do respeito às liberda
des, a boa aplicação dos recursos públicos, 
a admissão de funcionários apenas através 
de concurso, a extinção de cargos em comts
são,Já teríamos que louvar sua administração. 
Mas não foi s6 istoL Jairo Siinões, em seu 
artigo faz o resumo da ação administrativa 
do Governo Democrático da Bahia. 

"O ALFABETO DA MUDANÇA 
As restrições às mudanças, na sacie- · 

dade, são muito mais fortes do que se 
pode imaginar. No caso do recente gover
no baiano, .quantas foram as lmpreca
çóes quando um peemedeblsta ou seu 
aliado simplesmente não conquistava um 
cargo comissionado! Ou. para alguns, 
quando centenas de escolas eram recu
peradas, para muitos, colocando-se em 
suspeita a mudança, porque continua-

-- vam-existindo salas de aula depredadas 
(ainda quando depredações subtarrente 
provindas de governos anteroires)! 

Hoje, quando Walmir P!res deixa o go
verno da Bahia, é fundamental que se 
entenda - até para compreender-se a 
seqüência da administração, com Nilo 
Coelho- o que podemos entender obje
ti.vamente cOmo mudança. Não nos refe
dmos à _postura dos que_fazem oposição 
por obrigação PrOfissionaJ até porque es
tes, tendo tic;Jo o comando administrativo 
por tantos e tantos anos do Estado, deixa· 
rama situação_de calamidade p~!JUca de 
qUe-a Bahia tein conhecimento, num in
crivél "sucateamento'~_da escOJci -Pi::tblica, 
da saúde pública, da segurança pública, 
nunca sujeitas, como antes, aos estímu
los da ''pdvatização". 

Ninguém é imbecil para imaginar que, 
em quatro anos, qualquer governo, man
tidas regras não revolucionárias seja ca
paz de reverter, bruscamente, a distribui
ção da renda interna, diante de urna po
pulação economicamente ativa que, em 
mais de 70% de seus componentes, -rece:. 
be mensalmente de dois salários míni
mos para menos. A miséria e o favela
menta ai estão, sobretudo, nas grandes 
cidades, mostrando a grande chaga so
da! de todo_ o T erceíro MUndo, do qual 
não escapamos. 

O governo só tem dois caminhos, no 
particular, que deverá repetir-se em qual
ql,le_r esfera do poder: 
a) arrecadar mais de quem mais ganha 
(enfase na tributação direta e progressi
va): são muitas as resistências sociais, 
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não raro das próprias máquinas arrecada~ 
doras, pela complexidade do sistema: 

b) realizar investimentos capazes de be
neficiar, mais densamente, as camadas 
mais pobres da população: no capitalisM 
mo, as resistências sociais são teniveis, 
de parte das camadas mais endinheira
das, sob o suposto de que deverão ser 
mais benificiadas porque "pagam mais 
imposto". 

A mera comparação com os últimos 
decênios da história da política da Bahia 
e do Brasil, do clientelismo, do "dando 
é que se recebe", da pretensão de "pro
priedade" da coisa pública pelos gover
nantes, revelará, porém, aos de bom-sen
so, se o governador que nos deixa, não 
teria fJXado, em nossa vida administrativa, 
mudanças que, pequeninas embora, em 
análise separada, são capazes de formar 
um conjunto signifió1.tivo de transforma
ções, já talvez entranhadas definitivamen
te em nosso modo de ser: 

a) num respeito à cidadania, não se 
contrataram servidores, a não ser através 
de concurso público, ninguém é perse
guido por motivo ideológico, além de que 
se regulamentou um já longo estatuto 
de docentes, aprovando-se planos de car
reira para a generalidade dos servidores: 
isso não é mudança? 

b) puseram-se em funcionamento, 
em c~ntenas de escolas, com ampla re
percussão em outros estados, programas 
envolvendo as respectivas comunidades 
e ampliando, aos finais de semana, a re
cuperação física dos prédios e os planos 
de aprendizado e lazer ("SOS" Escola, 
"Sábado e Domingo na eScola"); das 270 
mil carteiras esco1ares encontradas 1m
prestáveis (quase 600 mil estudantes as
sistindo às aulas de pé), já mais de 200 
mil foram recuperadas, com a campanha 
de que "a escola é sua, zele por ela": 
isso não é mudança? 

c) declarou-se guerra sistemática à 
acumulação ilegal de cargos _(eram mi
lhares, antes de 1987): isso não é mu-
dança? -

d) com menos de 100 dias de governo 
recuperaram-se mais de 600 leitos hospi
talares que estavam desativados na rede 
estadual, benefid:lrido, diretamente, mais 
de 30 -niil pobres, além de criar-se expe
diente notumo, em diversos centros de 
saúde: isso não é mudança? 

e) foram, de plano, eliminados deze
nas de órgãos públicos (1• Reforma Ad
ministrativa) e, mesmo, descontados os 
cargos criados por algumas poucas e no
vas secretarias, desapareceram do "po
der de nomear", nada menos de 800 car
gos públicos (direção e assessoramento) 
que, com mais de 1.200 da 2' Reforma, 
perfazendo _o número significativo de 2 
mil cargos, sem qualquer prejuízo para 
a eficácia da máquina pública: isso não 
é mudança? -

--- f) armou-se, na medida do possível, 
uma luta contra as mordomias e os des
perdícios que, só no J<:> seinestre de go~ 
vemo, haviam propiciado economia de 
um terço nos gaStos de custeio ( combus
tíveis, autopeças, etc.), situação que se 
mantém: isso não é mudança? 

g) disciplinou-se, inteiramente (salvo 
__ _Q_Çiviamente nos períodos de greve bancá

-- -~- ria) os recebimentos dos serndores, en
contrados, no tocante a alguns quadros, 
em atraso: isso não é mudança? 

h) regularizaram-se (o que não existia 
em março de 1987) os repasses, aos mu
nicípios, das cotas de ICM, sendo os paga
mentos, por vezes, adiantados sem qual
quer preferência para as municipalidades 
dirigidas por correligionários do gover
nador: isso não é mudança? -

i) não se deu trégua à apuração de 
_ atas de c_orrupção, já teodo sido mais de 

uma centena os processos civeis e crimi
nais en;'iados à Polícia e ao Judiciário, 
para o respectivo andamento e julgamen
to: isso IJ~O oé mudança? 
j) por mais que houvesse discordância 

em relação a projetas de natureza faraó
nica, como a Pedra do Cavalo que, à che
gada do novo governo, não havia posto 
água em Salvador, não produzira energia, 
não realizara um peixci.mento em sua eS-
tação própria e não alocara os posseiros 
da beira do lago, apesar do custo incrível 
de quase 1 bilhão de dólares ao longo 
de apenas 8 anos- endividando o Esta
do de mudo preocupante - o projeto, 
embora maiS vagarosamente, foi posto 
para a frente, _devendo, até 1990, já estar 
gerando energia (via Cl-iESF), chegar 
com água-a Salvador, assentar 220 famí
lias, além da enorme produção de alevi
nos que passam a ser facilmente distri
buídos entre_agricultores de várias re
giões (ajuda inclusive do lBC), para:cria- __ 
ção de peixes de qualidade apropriada 
e pioneira: isso não é mudança? 

I} instalações_ e equipamentos, como 
as "geladeiras" do "Nina Rodrigues", a 

-- "ESCola Parque", o "Centro de Conven
ções", a "Concha Acústica", a "Escada 
Magirus" (único equipamento para luta 
-contra incêndio em Prédios elevados), 

-~---dentre outros, estavam desativados ou 
em profundo- desgaste e, nos primeiros 
meses de governo,_ foram recuperados: 
isso não é mudança? 

m) o Programa de Reforma Agrária, 
-apesar da expressa má vontade da União 
_em repassar verbas à Bahia, foi dos mais 
bem-sucedidos, no País, beneficiando 
mais de 6 mil famílias, assentadas com 
dignidade--(veja-se Relatório do Banco 
Mundial), em inúmeras regiões do Esta
do: isso não é mudança? 

nj cadastraram-se 15.727 irrigantes, 
-em 129 municípioS-;--e entre projetes eiã
borados e de implantação de projetas de 
irrigação já se cobrem 8,2 mil·hectares: 

- Isso não é"mudança? 

Maiode1989 

o) instalaram-se, em mais de 200 mu
nicípios, num golpe ao clientelismo rei
nante, ComissõeS comunitárias (prefeito, 
juiz, dirigentes de sindicatos e clubes de 
serviço, igrejas, etc.) que passaram a deci~ 
dii, Junto às populações interessadas, so
bre distribuição de sementes aos peque
nos produtores, distribuição espacial de 
carros-pipa, loca1ização de poços, etc.: is
so não é mudança? 

p) foram regUlarizadas as contas dos 
antigos fornecedores, pagou-se_ boa parte 
de débitos de empreiteiras, antigos, (al
guns nada haviam recebido por seus ser
viços), colocou-se em dia o pagamento 
dos novos compromissos e, pelo menos, 
a partir de 1980 nenhum governo pagou~ 
em termos "reais", tanto aos devedores 
(de gestões passadas} à conta de "Amor
tização": iss_o não é mudança? -

q) com recursos próprios de modo 
inédito na vida baiana dos últimos anos, 
o-governo vem investindo na moradia po
pular, beneficiando cerca de 10 mil famf
lias (nos 20 anos anteriores a este gover~ 
no, a Urbis, com-dinheiro do BNH, não 
construiu mais que 60 mil moradias): isso 
não é mudança? 

r) o govenlo vem investindo, direta
mente, na produção de energia para o 
Oeste (Alto Fêmeas), pavimentando es
traaaS (Barreiras-Aeroporto, Barreiras
São Desidério), assegurando com a 
Chesf o linhão Lapa-Barreiras, ultimando 
o projeto da Ponte de Bom Jesus_ da Lapa, 
ao lado de um programa de patrolagem 
realizada em centenas de quilómetros de 
rodovias e de crédito aos produtores de 
tamanho diverso, o que vem permitindo 
a expansão da produção e industrializa
ção daquela área, a passos bem largos, 
para o escoamento de sua safra: isso não 
é mudanca? 

s) cad~ Dláiio Oficfa/ pUblica um resu
mo do que, quotidianamente, ingressa e 
sai do T escuro Estadual, numa transpa
rência que nenhum governo anterior as
segurou: isso não é mudanç.ã? 

t) em lugar do "faraonismo", o gover
no optou por inúmeras obras pequenas 
e disseminadas pelo território estadual, 
como 734 poços tubulares perfurados, 
construção -de 250 novos sistemas sim
plificados de abastecimento de água e 
recuperação de outros 1.964, que esta
vam desativados ou funcionando preca
riamente, além de 3.242 aguadas cons .... 
truldas e 1.135 em rec.uperaç.:áo, 143 re
servatórios, 763 cisternas, 78 barragens 
e obras outras, nesse segmento, com o 
emprego de frentes de trabalho com salá
rios mais decentes que no passado: isso 
não é mudança? 

u) pelo menos 25% das ligações ener
géticas reafízadãs fOram dedic_;:~.das _a fa
mí1ias de baixa renda e, no tocante à eletri
ficação _rural, mais de 39% das proprie
dades energízadas, de tudo o que se fez, 
no particular, na história da Bahia, foi da 
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responsabilidade destes dois anos de go
verno: isso_não é mundança? 

v) a situação do Pronto-Socorro é sa
bidamente deficiente, por exçesso de de
manda e restrição de seus espaços (não 
se trata da calamidade do início _de 1987, 
quando o seu não-funcionamento decor
ria da ausência de_ material básico, não 
dispondo sequer de uma Oll, reinstalada 
no }9 semestre daquele ano); acrescen
te-se que três hospitais regionais estão 
em fase adiantada de construção, além 
do Hospital Geral dé: Salvador (este gover
no encontrou-o apenas _com o terreno 
escolhido) para não falar do Hospital de 
Camaçari, hoje pronto - antes paralisa
do em suas ·obras e com ameaça de per
da de equipamento adquirido: isso não 
é mudança? 

x) o mais, com o ostensivo apoio de 
órgãos do Estado (Conder, Sedes, etc.) 
e de entidades comunitárias, contribuiu 
para beneficiar ummilhar de idosos, nada 
menos que 40 mil_crianças, mais que de
cuplicando a "marca" de crianças caren
tes assistida ao fina] do último governo; 
aí estão, para exemplo, os inovadores tra
ba1hos com os "meninos de rua", inclu
sive no Centro Histórico: isso não é mu
dança? 

z) promoveu-se o reparo ·de sistemas 
de abastecimento de água que beiravam 
o colapso (como em Jtabuna ou Vrt6ria 
da Conquista), além de melhoria (entre 
eles, 17 novos construídos) de 80 outros 
sistemas, para não tratar de exemplos ou
tros: isso não é mudança? 

Ficamos, assim, nas letras do alfabeto, 
por mero didatismo. Mas exemplos não 
faltariam, corno na melhoria dos sistemas 
de planejamento e penitenciário, e de de
fesa do meio ambiente, com a democra
tização do Cepram e o debate, com as 
comunidades, de grandes projetas ihdus
triais: Como não falar em mudança? Se 
os serviços apontados não valem por si 
sós, uma coisa é certa: implantou-se, na 
Bahia uma nova consciência de governar. 
O roteiro está aberto, acreclitamos que 
de modo irreversível, para os governos 
democráticos. Os próximos meses dirão 
dessa irreversibilidade." 

Sr. Presidente, Srs. Sena:dore_s_._ parodiando 
um editorial de O Olot!o poderia dizer que 
num Estado cuja realidade social apresenta 
essa agressiva lista de precisões miúdas, toda 
obra pública faraónica tem su!:?te:rrâneo§ _que 
dão no esgoto. 

Np arti9o de Jairo Simões transcende a 
preocupação com o que em discurso que pro
nunciei há algum tempo denominei de neces
sidades miúdas. Como disse o editorialista de 
O Olobo "paradoxalmente, tudo que falta erri 
larga escala no Brasil, redundaria num imenso 
canteiro de ~cisas miúdas". Estas sã_Qas preo
cupações de quem realmente está preocu~ 
pado com o grande déficit social que as elas~ 
ses dirigentes têm com a população. 

Waldir, utilizando~se dos parcos recursos do 
Estado, voltou-se para o atendime[1tO às ne
cessidades prioritárias apontadas pelas comu
nidades. Conseguiu êxito em sua missãO de 
goYema·r o povo baiano. Sem obras faraóni
cas. Longe dos subterrâneos que dão no es
goto. 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito 
bem!} 

COMPARECEM MNS OS SRS. SENADO
RES: 

AureO MeUo - A1mir GaBriel - João Cas
telo_-=- Afonso SanCho- CHS.abóia de Carva
lho - Marcondes Gadelha - Raimundo Ura 
-Jutahy Magalhães- I~ar Franco,- Ro
min Tiili ~ Maw:o Borges ..::.._ MaUríC~o_ Corrêa 
....:.. Mendes Cãnale.....:.. Nelson Wedekin- José 
Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_usa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1 ~-Secretário. 

-Bã:o Tidos os segUintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 124, de 1989 

DiSpõe sobre a organização de traba
lhadores rurais e pescadores em sindi
catos e colônias respectivamente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 A associação de trabalhadores ru

rais e pescadores em sindicatos de trabalha· 
dores rurais e colónias, respectivamente, é li
vre e independe de autorização do Estado. 

§ 1., São trabalhadores rurais as pessoas 
fiSlcas que prestam serviços não eventuaís a 
empregador rural mediante rerriuneração de 
qua1quer espécie e aquelas que, proprietárias 
ou não de terra, exercem atividade agrope-
cuária individualmente ou em regime de eco
nomia familiar. 

§ 29 São peScadóres-as peSSoas físicas 
que prestam seJViços não eventuais mediante 
remuneração de qualquer espécie, a empre
gador da área de pesca e aquelas que se-dedi
cam, individualmente-ou em regime de econo
mia familiar, à atividade pesqueira. 

Art. 29 São vedãdas_ ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização 
dos sinclicatos de trabalhadores rurais e das 
colónias de pescadores. 

Art. 39 E vedada a criação de mais de um 
sindicato de trabalhadores rurais e de uma 
colónia de pescadores na mesma base territo
rial que, definida pelos trabalhadores interes
sados, não poderá ser inferior à área de um 
município. 

Art. 4? _ Ninguém será obrigado a filiar-se 
ou a rriariter-se fúiado a sindicato de trabalha
dores rur-ais e a colóniaS de pescadores. 

Art. 5? Ao sindicato de trabalhadores ru
faiS e à colónia de pesCadores cabem a defesa 
dos direitos e interesses coletivos ou indivi
duaiS de- suas cBtegorias, --inclusive em ques
tões judiciais ou administrativas. 

Art. 6° t obrigatória a participação dos 
sindii:atos de trabalhadores rurais e das colô-

nias de pescadores nas negociaç~s coletiva~ 
_de trabalho das respecti'-:8S categorias. 

Parágrafo único. Os acordos coletivos de 
trabalho só terão validade quando celebrados, 
c:om a interveniência do sindicato ou colónia 
representativo da categoria. 

Art. 79 A Assembléia Geral dos sindicatos 
de trabalhadores rurais e das colônias de pes
cadores fixará a contnbuição a _que se refere 
o inciso IV do artigo 8<> da Constituição Federal, 
prim-eíra parte, ·a ser descontada, nos casos 
cabíveis, em folha. 

Art. 8? Os trabalhadores rurais e pesca
dores aposentados têm direito a votar e a ser 
votados em seus sjndicatos e colónias. 

- Art go É vedada a clispensa do empre
gado a partir do registro de sua candidatura 
a cargo de direção ou representação do sindi
cato de trabalhadores rurais ou colônia de pes
cadores e, se eleito, ainda que suplente, até 
um ano após o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave. 

Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-s_e as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O art. 89 da Constituição contém a norma
tização- fundamental que passou a reger a as
sociação sindical em _nosso País. Q_ objetivo 
do presente projeto de lei é, conforme _ _dispõe 
o parágrafo único do referido artigo, regula
mentar a aplicação desses dispositivos aos ca
sos particulares de sindicatos de trabalhadores 
rurais e colónias de pescadores. 

A especificidade maior dessas categorias, 
razão da regulamentação própria prevista na 
Carta, reside na sua composição socialmente 
heterogênea. Ao contrário dos demais seg
mentos de trabalhadores, que aglutinam qua
se exclusivamente assalariados, os pescado
res e trabalhadores rurais englobam tanto as
salariados quanto produtores farriiliares. Não 
há dúvida de que tal heterogeneidade na com
posição reflete-se em especificidades, ao nlvel 
da organização sindical. 

No caso_ dos pescadores _devem-se consi
derar ainda as particularidades organizacio
nais da categoria. O sistema de_ colónia pré-e
xiste à organizaÇãO -sindical rio País. CoOsistiu, 
fundamentalmente, na aglutinação local de 
pescadores, pelo poder público, em entidades 
- as colónias - que, com o_ tempo, assu
miram feição mesclada de sindicato, coope
rativa, associação de ajuda mútua e órgão dis-
ciplinador estatal. , 

O princípio orientador do Projeto ora apre
sentado é, no entanto,_ de considerar que as 
especificidades referidas em termos de com
posição e organização, de inegável relevànda, 
não justificam qualquer restrição a essas cate
godas dos direitos assegurados pela Consti
tuição ao conjunto dos trabalhadores. A pro
~situra assegura, portanto, explicitamente a 
trabalhadores rurais e pescadores, a livre asso
ciação em sindicatos ou colónias, a não inter
ferência do Estado nessas organizações, seu 
papel nã. defesa dos interesses da categoria. 
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sua participação nas negociações cohitivas._ Justificação 
o princípio da unicidade, a livre ffiiação; o direi~ Dispõe a ConStituição-da República, em Seu 
to de voto dos aposentados e a es~bilidade 
dos candidatos a cargos eletivos. art. 143, §§ 19 e 29, sobre a Isenção do servi~Q 

militar obrigatório para as mulheres, os ede-
No que toca à d~limitação das categorias siásticos_e para aqueles que._depois de alista-

envolvidas, o projeto explicita sua composiçãO dos, a1egarem imperativo de consciência _ 

~:~e~~~;~~~~ç~~~~~~~~~nfe~~t~b~:r!e~~~ ~t~~~~~~~-:~~Q~~:~~ã~e:~~~~ ~~ c~~~í~ 
reconheceu na similaridade de condições de tica _ para se eximirem da prática de ativida-
vida entre assalariados e produtores familíares d d át ·at t ·1·ta es e car er essenct men e IT)J t r. 
e na interpenetração desses dois segmentos 2. p - a t p 1 "da reve, o mesmo em o, are en nor~ 
um vínculo mais objetívo que a situação for~ -- 1 mal de assalariado ou autônomo. ma constitucional, a sujeição, daque es por 

ela excepcionados, à obrigatoridedade de 
Quanto à situação peculiar das colônias, prestação de serviço al!emativo C!-O _seryiço mi: 

não se fez mais que desenvolver a equiparaÇão litar, ou a "_9utros encargos", disciplinados na 
implícita que a Carta opera entre colônias de forma da lei. 
pescadores e sindicatos de. outra,s categorias, 3. Procura, assim, 0 _ presente projeto de 
ao determinar que a lei estabelecerá as condi~ lei_, regulamentar a aludida regra fundamental, 
ções da aplicação dos dispositivos que regem para que sua aplicação se tome exeqüível. Atri~ 
a organização sindical às entidades próprias bui, ao mesmo tempo, aos Ministros de Estado 
dos pescadores. _ 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1989_ ~ __ do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
Edison Lobão. - oompetência para disciplinar a matéria, em 

suas respectivas Pastas. 
(A Comissão de AssU1Jtos Sociais.) - --4. Este é o projeto que submetemos ao 

judk:ioso exame dos ilustres membros do 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
!'!• 125, de 1989 

Regulamenta o art. 143, §§}'i' e 2?, da 
COnstituição da República, que dispõem 
sobre a prestaçao de serviço militar alter~ 
nativo ao serviço m11itar obrigatório. 

O Congresso Nacional dec::reta: 
Art. 1" O seiViço militar consiste no exer

cido de atividades específicas desempenha~ 
das nas Forças Armadas -Exército, Marinha 
e Aeronáutica - e compreenderá, na mobili
zação, todos os encargos relacionados com 
a defesa nacional. 

Art 2~ Todos os brasileiros são obrigados 
ao serviço militar, oa fqrma da Lei n9 4375, 
de 17 de agosto de 1964 e.de suas alterações. 

§ 1.. As mulheres e os eclesiásticos ficam 
isentos do serviço militar obrigatório em tem~ 
po de paz, sujeitos, porém, de acordo ·c:om 
suas aptidões, a encargos do interesse da mo
bilização. 

§ 29 As Forças Armadas também atribui~ 
rão encargos alternativos, de acordo com as 
respectivas aptidões e formação profissional, 
àqueles que em tempo de paz, depois de alis~ 
tados, alegarem imperativo de consciência -:
entendendo~se como tal o decorrente de cren~ 
ça religiosa e de convicção ffios6fica Õu p-Olí
tica- para,_se exfmi_rem de atividades de cará
ter essenc_ia1mente militar. 

Art. 3~ Na atribuição de serviços alterna
tivos ao serviço mili@r q_brigat6rio, na forma 
dos parágrafos do artigo anterior, serão obser
vadas, além das_ prescrições referidas nesta 
Lei, normas específicas, nas respectivas Pas~ 
tas, baixadas pelos Ministros de Estado do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data· d-e -
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Congresso Nacional, como um tod_o, e do Se~ 
nado Federal, em particular, na certeza de que, 
com a sua aprovação e transformação em 
lei, estaremos prestando relevante serviço ao 
Pais. -- -

Sala das sessões, 29 de maio de 1989. -
J_u_!a_!yy Magalhães. 

LEG!S!AçAO CITADA 
CqNSTITU]ÇÃO FEDERAL 

Arf 143. · O serviço militar é obrigatório 
nos termos da lei. 

§ 19 Às Forças Armadas compete, na for
ma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, 
em tempo de paz, após alistados, a1egarem 
iiilperativo de COfl5iciênc;ia. entendendo-se co
mo tal o decorrente de crença religiosa e de 
convicção filosófica ou política, para se eximi~ 
ierri de-atividades de Caráter essencialmente 
militar. 

§ 2~ As mulheres e os edesiásticos ficam 
isentos do serviço rn_ilita( obrigatório em tem
pO de -paz, sujeitos, porém, & outros encàfgos 
que ~ lei lJ:!~ ab_ibulr. 

(À Comissão de Relações EXten'ores e 
Defesa Nacional.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO
!'!• 126, de 1989 

Altera a redação da Lei n, Z 729, de 
16 de janelro de 1989, que "cria Juntas 
de ConCiliação e_Julgamento nas Regiões 
da Justiça do Trabalho, define jurisdições 
e dá outras providências'; pa@ Introduzir 
dispositivos na forma que especifica e 
menciona. 

O Congresso' Nacional decreta: 
-Art. 1 ~ A aHnea a, do art. 28 da Lei nç 

7.729, de 16 dejaneir_O de 1989 passa a vigorar 
com a seguir}te red~ão: -

"Art. 28. ·········-···---·-'----
a) no EStado de Rondônia: 
1-Porto Velho: o respectivo Municí

pio; 
U-Ariquemes: o respectivo Município 

e o de Machadinha do Oeste; 
III- Cacoal: o respectivo Município e 

os de Alta Floresta D'Oeste, Costa Mar
ques, EspigãO D'Oesfe,. Nova Braslândia 
D'Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura 
e Santa Luzia D'Oeste; 

N -Guajará~Mirim: o respectivo Muniw 
ópio e o de Vila Nova do Mamoré; 

V -Ji~Paraná: o respectivo Município 
e os de Jaru, Ouro Preto D'Oeste, Presf~ 
dente_Médk:i e Alvorada D'Oest.e, Sâo Mi
guel do Guaporé:- e, 

Vi- V~hena: o respectivo Município e 
os de Cerejeiras, Colorado D'Oeste e Cãw 
bixi." 

Ait. 2~ Dê~se ac,-- inCisO XIV do ari. n? 33, 
da Lei n" 7.729, de 16 de janeiro de- 1989, 
a seguinte redação: 

"Xl\':-:- Na 14~ Região: seis cargos de 
· JuiZ de Trabalho Presidente i:te..Junta; trê's 
_car!;JOS de Juiz d~ Trabcllho Substituto; 
âez _fuOÇões de Vogal; cinco cargos em 
comissão de Diretor de Secretaria; dnco 
cáfgos de TécO~ço JudiCiário; aez cãrgos 
àe Oficial de Justiça Avaliador; dez cargos 

. de Auxili_ar Judiciário; ctõCo cargos âe 
Agente de Segurança Judiciária; cincO 

" __ cargos de Atendente Judiciário e dois car~ 
gos em comissão de Distribuidor." 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Em 1988 foram criados em Rondônia os 
Municípios de Sáo -Miguel do G_uaporé, Y~a 
Nova do M~moré, Cabixi e M._achadinho 
D'Oeste. 

São municípios com populações e poten
cialidades superiores a alguns dos outros de
zoito contemplados, com a criação de novas 
JUntas de Conciliação e Julgamento. Todavia, 
não foram abrangidos pela lei no 7.729/89. 

Nada mais justo que atender às reivindi
cações das populações que elegeram seus 
prefeitos, vice~prefeitos e vereadores: a criação 
para 14~ Região de novas áreas de jurisdição 
-das Juntas de Conciliação e Julgamerito, qUe 
exigem, conseqüentemente, também o au
mento do número de servidOres, para o efi
ciente daS suaS atribuições .. ~ Senador Olavo 
Pires. 

LEG!S!AçAO C/TiWA 

LEI N" 7.729, 
DE 16 DE JANEIRO DE l 989 

Cria_ Jf!IJ_ta_s de_ ConcüíaÇ50 _e -Julga~ 
. mento. na~ Regióes d_a Justiçã do Trãba~ 

lho, define jurisdiçãp, e dá outras-provi-
dênciaS. - -

---~---....... -------, ~---. 
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Art. 28. Ficam assim defírifdas as áreas 
de jurisdição das Juntas de Conciliação e Ju
gamento, localizadas nas ddades abaixo, per
tencentes à 14~ Região. 
.......................... -----~:-::-

Art. 33. Ficam criados na JuStiça do Tra
balho: 

XIV-na 14• Região: quatro cargos de Juiz 
do Trabalho Presidente de Junta; dois cargos 
de Juiz do Traba]ho Substituto; oito funções 
de Vogal, quatro cargos de Diretor .................... H •• 

··················------··~····--·--..... ·-·-·-· 
(À Comissão de Assuntos Saciais.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sol!_s_a) 
-Os projetas lidos serão publicados e distri
buídos em avulsos, podendo os de n~ 124 
e 126 receber emendas perante à comissão 
a que foram despachados, pelo prazo de cinco 
dias úteis a partir da publicação no Diário do 
Congresso Nadonal· (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1" Secretário. _ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 295, DE 1989 

Brasilia, 24 de -maio de 1989 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do disposto no pará

grafo único do art 13 e no art:.-47 do Regi
mento Interno, licença para ausentar-me dos 
trabalhos desta Casa, no período de 2 a 12 
de junho próximo. 

Esclareço que essa solicitação visa o atendi· 
mento do convite para que eu participe, como 
expositor, da conferência "América Latina e 
Europa nos anos noventa: em aireçào a um 
novo relacionamento'_',_ organizada conjunta
mente pelo Aspen lnstitute da [talia e o IRELA.
fnstituto para as Relações Européia-latino-a
mericanas, a realizar-se em Madri, Espanha. 

COrdiais saudações, Senador Femé1ndo 
Henrique Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O requerimento lido será submetido a voto 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência encaminhou cópia de infor
mações recebidas ao requerente, Senador Ita
mar Franco, e aguardará ainda o envio de 
informações solicitadas, nO mesmo requeri
mento,: ao Banco Central do Bràsif 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n" 13, de 1987-- DF que, dispõe 
sobre as Carl:ds Patentes dos Oficiais do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 

O Senãdo Federa1 decreta: 

J:APITULO I 
Disposições PreUminares 

Art._ 1 ~ Carta Patente é o diploma confir
matório dos postos de Oficiais "cio Corpo de 
Bombeiros do Disirito Federal e dos direitos 

e prerrogativãS peculiareS aos mesmos, nos 
termos-da legislação vigente. 

Pafá§tafo _único; --As patentes, com as van
tagenS, prerrogativas e deveres a elas ineren
_1es, são a~eguradas em toda a plenitude aos 
ofidais da ativa e da inatividade. 

CAPiTuLO II 
Da Lavratura 

1\rt. 2o As. Cartas Patentes serão conferi
das aos Oficiais por círculos hierárquicos, nas 
pr'OniôÇõeS ~aos pOStos iniciais destes e nos 
casos de nomeações, como: · 

J- Carta Patente de Oficial - para o posto 
de 2°-Tenente ou 1°-Tenente BM; 
II-Carta Patente de Oficial Superior para 

o posto de Major BM. 
Parágrafo único. Sei"á, também, expedida 

Carta Patente para O posto_ de ingresso no 
-Oficialato. 

Art. Jo As promoções, em vida, aos pos
tos de primeiro-tenente, capitão, tenente-co
ronel e coronel serao confirmadas mediante 
apostilas. 

Parágrafo Unico. Os modelos e a aposti
lação das Cartas Patentes dos Oficiais do Cor
po de Bombeiros do Distrito Federal serão 
regulamentados através de decreto pelo Go
vernador do Distrito Federal. 

Art. 4° Serão confirmadas mediante 
apostilaS, as demais alterações que afetem os 
elementos formadores· _da ci:irta patente, co
mo: 

1-modificações d_e situação, de conformi
dade com o disposto no Estatuto dos Bom
beiros Militares; 
II- n1odificação de ato legal já averbado 

em Carta Patente ou Apostila, por outro ato 
legal; · 

nr- retificação de erro cometido na Iavra
tura da Carta Patente, ou da Folha de Apostila. 

Art. 5ç A promoção post mortem e a 
cassação da patente, serão confirmadas por 
certidão do atQ respectivo. 

CAPITULOlll 
Do Procedimento 

Arl 6~ A lavratura e a expedição da Carta 
Patente, Folha de Apostila e respectivas certi
dões constituirão atribuiÇões da Diretoria de 
Pessoal, obedecendo ao seguinte: 
I-serão executadas ex officio: 
a) Javratura e expedição de Carta Patente 

ou Folha de Apostila resultante de promoções, 
à vista da publicação oficia] do ato respectivo; 

b) lªvratura de certidão de cassação de Pa~ 
tente, mediante recebimento da Carta Patente 
respectiva; 

O-serão lavradas ex officio ou a pedido 
dos interessado~. as Folhas de Apostilas de 
retificélção de incOrporações em Cartã Patente 
ou Folhas de Apostilas; 

lli- serão lavradas, a pedido dos interes
sados, as certidões previstas nesta lei e outras 
para- fins legais diver-soS, mediante requeri
mento do próprio oficial ou de herdeiro legal, 
dirigido ao comandante-geral. 

CAPITULO !V 
Da_s ~onnas Especificas 

Art. 79 As cartas patentes serão assinadas 
pelo Governador do Distrito Federal e referen
dadas pelo comandante-geral da corporação. 

Art 89 As folhas de apostilas e as apostilas 
obedecerão também aos modelos regula
mentares na forma do parágrafo único do art. 
3° deSta lei, devendo ser assinadas: 
1-pelo chefe do Estado-Maior, as referen

tes a capitão e a oficial superior; 
n- pelo diretor de pessoal, as referentes 

a oficiar Subalterno. 
Parágrafo únfco._ As certidões, feitas _em 

cademo de duas- folhas s_erão assinadas pelo 
diretor de pessoaL 

Art. go O texto principal da carta patente, 
da folha de apostila por carimbo, consignará 
somente os dados que representarem atribu
tos ou situação militar oficial e de efeito perma
nente sobre oS elementos constitutivos -da car
ta patente, como: nome, posto, quadro e ou
tros daaos Contidos no ato que motiva a lavra
tura, bem como os elementos que identifi
carão o referido ato. 

Art. 1 O. A folha -de apostila referente a 
transferência para a inatividade consignará, 
obrigatoriamente, o tempo de serviço discri
mihado, expresso em anos, meses e dias, por 
extenso, de acordo com o que constar do res
pectivo processo. 

Art. 1 1. A elaboração das cartas patentes 
e fol_has de apostilas obedeçerá, ainda_. às se-
guintes disposições: _ 
I- serão lavrados o original e uma cópia; 
II-somente o original será assinado pelas 

autoridades a que se referem os arts. 7~ e 
89 desta lei; 

DI- a cópia será autenticada pelo chefe da 
seção de promoções da diretoria de pessoal; 

N-os dados a serem escriturados deverão 
ser datilografados sem emendas ou rasuras; 

V- o original conterá as anotaçõeS refe
rentes ao número do livro de registro; 

VI-_ as cartas patentes e as folhas de apos
tilas receberão o sinete da corporação. 

Art. 12. As cartas patentes e as folhas de 
apostilas serão registradas em livro próprio, 
constituído pelas respectivas ~pías daqueles 
documentos. 

Parágrafo único. As cópias, após o cum
primento das disposições para escrituração 
e autenticação, serão agrupadas em duas co
leções numeradas _seguidamente que, após 
encadernadas, cOnstitUir-se-á em um livro, em 
caàa- espécie. 

Art. 13. Após a lavratura da carta patente 
ou da folha de apostila, e se for o caso;- o 
respectivo registro, o original da carta patente 
ou a folha de apostila será entregue ao interes
sado. 

Art. 14. No órgãQ encarregado da elabo
ração de cartas patentes e de folhas de apos
tilas haverá um registro dos dados e das indi
cações necessárias -às buscas e informações 
sobre os respectivos documentos. 

Art. 15. Não será fornecida segunda via 
da carta patente ou-da folha de apostila. 
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Art. 16. A carta patente ou a folha de 
apostila, quando extraviaQ;;s_o1,1 !Qutilizada. será_ 
substituída por uma certidão fornecida pelo 
diretor de pessoal, mediante requerimento do 
interessado. 

CAPÍTULO V 
Disposições Anais 

Art. 17. A carta patente não será anexada 
a processos de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Quando necessário, co~ _ 
mo prova, será apresentada para antações e, 
em se-guida, restituída ao interessado, poden
do ser substituída por fotocópia autenticada. 

Art. 18. É vedadª-a_aposição na carta pa
tente ou na folha de apostila, de quaisquer 
anotações, assinatura, carimbo ou registres 
não previstos nesta lei. 

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publtcação. 

Art. 20.- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- EsQ:otado o tempo destinado ao ExpedienM 
te. 

PassaMse à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da RedaM 
ção Final (oferecida pela Comissão DireM 
tora em s_eu Parecer n~ 49, de 1989), do 
Projeto de Lei do Setiado n<:> 13, de 1987 
- DF, que dispõe sobre as cartas paten
tes dos oficiais do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. 

Em discussão a redação finaL (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. _ 
Aredação final é dada como definitivamente 

aprov.!da, nos termos Qo art. 359 do Regi-_ 
mente Interno. 

O projeto vai à sanção do Sr. Presidente 
da República. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 24, de 1989-Com
p(ementar, de autoria do Senador R~ Ba
celar, que estabelece normas para o ade
quado tratamento· tributário do ato coo
perativo. (Dependendo de parecer da Co
missão de As&untQs )::coilômicos.) 

Nos termos do art 19_8,1etra "e", do Regi
mento Interno, a Presidência retira ~ pauta 
o Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1989 
-Complementar, constante do Item_ 2. , 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Item 3: 

Projeto de Resolução n<:> J49, de 1980, 
de autoda do Senador Jutahy Magalhãe_s, 
que acrescenta parágrafo ao art 344 do 
Regimento Inte_rno. 

-A Presidêncta declara prejudicado _o Projeto 
de-Resolução n9 149, de 1980, uma vez que 
o assunto nele proposto já foi regu]ado pela 
Resolução n<:> 19, de 1989, que adaptou o Regi
mento_Ln_temo às novas disposições constitu
cionais. 

b projetO· vai ao Arquivo. 

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-l~m4: 

---"-Projeto de Resolução n9 37, d~ i 982, 
de autoria do Senador Jutahy _Magalhães, 
que altera o Regimento Interno do Sena_~ 
do Federal. 

A Presidência declara prejudicado o Projeto 
de Resqlução n<:> 37, de 1982, de vez que o 
a_ss1.mto nele proposto já foi regulado peJa Re- -
soluçaon~ 18, de 1989, que adaptou o Regi
mento Interno às novas disPosições constitu-
cionals. -

O projeto vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem5: -

Projeto de Resolução n9 62. de 1983, 
de autoria do Senadqr José lgnádo Fer~ 
reira, que cri_a uma Comissão Permanen~ 
te de Defesa do Meio Ambiente. 

A Presidênc:ia declara prejudicado o Projeto 
de Resolução n9 62, de 1983, de ve:t: que o 
assunto nele proposto já foi regulado pela Re
solução n9 18, de 1989, que adaptou o Regi
mento Interno às novas- disposições constitu
cionais. 

O projeto vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item6: 

----Projeto de Resolução n9145, de 1985, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que-dispõe sobre as Comissões e dá ou
tras providências. 

A Presidênc:ia declara prejudicado o Projeto 
de Resolução n<:> 145, de 1985, de vez que 
o assilhto nele proposto já foi regulado pela 

-ReSolução n" } a, de 1989, que adaptOU 0 ~e:gi_R 
menta Interno às novas disposições c:onstitu-
cionaís. · 

O projeto vai ao Arquivo. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sou5a) 
-lterii 7: 

-Projeto de Resolução no 442, de 1987, _ 
de autoria do ·senador Pompeu de Souza, 

-·-que-cria a Comissão de Política Qrbana 
- --- ·e Meio Ambiente. 

A Presidência declara prejudicado o Projeto 
de Resolução n9 442, de 1987, de vez que 
o assunto nele proposto já foi regulado pela 
Resolução n9 18, de-1989, que adaptou o Regi R 
menta Interno às novas disposições constltuR 
cionais. 

O projeto vai ao ArquiVo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So~sa) 
- Esgotada a matéria !:Onstimte da Ordem 
do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. ___ _ 
Concedo. a palavra ao nobre Senador ·ad-

Sabóia de Carvalho. -
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 

(PMDB- CE . .Pronunc:ia o seguinte discurso.) 
- Sr. Pre"side'nte, Srs. Senadores, desenvol
ve-se no Brasil, no momento em cjue faJo, 
movimento de defesa de; fum:ionários, alunos 
e professores de dezenas de universidades 
brasileiras. Não sei bem quantas universidades 
se encontram neste momento paralisadasl 
mas sei que o processo de paralisação se re
gistra, por exemplo, na Universidade Federal 
do Ceará. 

Cheguei a esta Casa após -um-a-lOnga expe
riênda como professor universitário. Pertenço 
aos quadros da Universidade Federal do Ceará 
como integrante da Faculdade de Direito e 
como integrante do Curso de ComtJnicação 
Social. Também me formei pela mesma _Oni
versidade e, assim, tenho- um contato aireto 
com os seus problemas e_ com as suas aspira
ções. Sei, de modo muito aproximado, o que 
acontece no âmbito da Universidade Federal 
do Ceãrá. O-movimento de -paralisação que 
agora ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
é dos mais _jUstificados. Alonga-se c;ontri_ as_, 
universidades_ urna tentativa d~ desmoralizá
las ou, talvez, de extingui-las, senão de dlmi-
nuí-las. --

Por necessidades do movimento revolucio· 
nário, que começou erh 1_964 e se prolongou 
até recentemente, tivemos algumas_ determi
nações no âmbito do en$ino superior, que ter
minaram por achatá-lo, terminaram por preju
dicá-lo. 

Não há como :negar, por exerriplo, que a 
própria lei que dirige o ensino no Brasil é, 
antes de mais nada, uma grosseira, grotesca 
e inesperada imitação do modelo n-o_rte-ame_~ 
ricano. O Brasil experimentou, anos a fio e 
com grand_e suC:esso, no -seu ensino superior, 
õ chamado modelo francês. Nessa época, o 
ensino no Brasll pôde se desenvolver, alcan~ 
çou estágios razoáveis, posto que difícil, mas 
estágios incomparáveis com 6 que, no mo
mento, se registra em nosso País, no qUe diz 
respeito ao ensino untversitário. 

No modelo francês, nós tínhamos o seriado 
de matérias organizadas dentro de um prin
cípio lógico, do qual se supunha que um estu
dante, para chegar a uma determinada cadei
ra, deveria, neceSSariamente, l::orthecer o con
teúdo de outras cadein~s~ de outras matéria?,. 
de outras _dis__çiplinas. Como enterider Proces
so Penéll ou Processo Civil sern conhe_c:er a 
Teoria do Direità, a Filosofia do Direito, a Teo
ria de Estado ou, até mesmo, a Economia 
Política? · · -· 

Mas, havia, durante os anos que se instalaR 
ram após 1964, a necessidade de evitar aquele 
conVivia dos estudantes; convívio capaz de torR 
nar o estudante perfeitamente solidário com 
o outro, amigo do outro pelo convívfo, pefo 
conhecimento. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite V. fX! 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo prazer, Senador Pompeu de Sousa, 
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O Sr. Pompeu de Sousa- Peço licença 
para lhe dar este aparte, um pouco prematura~ 
mente, porque estou fugindo do meu plantão 
na Presidência desta Casa; mas não poderia 
fugir ao assunto. Velho professor há mais de 
54 anos. de vez que comecei como professor 
do Colégio Pedro II; em 1934, depoiS me tomei 
professor da hoje Universidade Federa] do Rio 
de Janeiro, que naquele tempo chamava-se 
ainda Universidade do Brasil, não poderia, de 
maneira nenhuma, ausentar-me deste assun· 
to. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma 
pequena retificação ao brilhante e erudito dis
curso que _o brilhante colega - duplo colega, 
colega de Senado e colega de universidade_ 
-está proferindo sobre a substituição do mo
delo francês, do modelo seFiado, pelo modelo, 
vamos dizer, americano, como V. EJc!' o está 
denominando, que é o modelo baseado na 
opção do estudante que, através de créditos, 
compõe o _seu currículo. Na verd_ade_, _não foi 
a revolução - a revolução, não, recuso-me 
a chamá-la de revolução...;.... quero dizer, a con
tra-revolução, o golpe militar de 64 que o im~ 
plantou. Fomos nós que fundamos a Univer
sidade de Brasília; e, para fazê-lo, deixei a Uni
versidade do Brasil e vim para Brasília. Preten
demos com isso, não esse propósito sub-rep
tício e mesquinho de evitar que os estudantes 
se agrupassem em turmas, que estabeleces
sem a solidariedade interna no conjunto do
cente da Universidade. Pelo contrário,_a (]_ni
versldade de Brasília deu um exemplo de iden
tidade, deu um exemplo de participaçllo, deu 
exemplo de uma vida intensamente partici
pativa e participada, de professores, estudan
tes e funcionários, de que até hoje, apesar 
da longa noite da ditadura, ainda há remanes
cência presente, atualmente. Mas cumpre fa
zer essa pequena retificação: nós estabelece
mos o regime de créditos, porém nele não 
havia o inconveniente que V. Ex~ está acen
o haver a seriação, que seria a dependência 
de determinadas matérias em relação a outras 
que deveriam ter sido estudadas anteriormen
te; porque, na verdade, quando instalamos o 
regime de créditos, instalamos, simultanea
mente, o regime de pré-requisitos. Determi
nados créditos só poderiam ser pleiteados, de
terminadas matérias s6 poderiam ser cursa
das se determinadas outras matérias, das 
quais elas dependessem -se o conhecimen
to das matérias anteriores fosse necessário 
ao acesso das matérias subseqüentes - fos
sem atendidas. Então, ess.e incOnveniente não 
havia. Mas não era_ sobre isso que eu queria 
aparteá-lo, nobre Senador Cid Sabóia de Cãr
valho. Era s_obre o- descalabro_ das _l.lnjversi
dades brasileiras. -v. 'Ex' disse que não sabe 
bem quantas universidades es~g paradas. Eu 
suponho que são de trinta a mais de trinta. 
Exatamente! Como muito bem aparteia, fora 
do microfone, o nobre Senador Odadr Soares: 
"É predso saber as que não estão". Mas, na 
verdade, eu registro o aparte e o adoto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço a V. Ex" o aparte e gostaria de expli· 
car ... 

O Sr. Pompeu de Sousa - Gostaria de 
complementar o aparte dizendo o seguinte, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho: que 
esse descaJabro atinge, hoje todo o sistema 
educacional brasileiro, em todos os graus, do 
]9 ao4~ grau. Já disse isso aqui. Estão paradas 
as escolas primárias, o J9 grau, o fundamental, 
estão paradas as escolas de nível médio, para
das todas as es<:olas de nível intermediário; 
e paradas as escolas de nível superior, abran
gendo tanto _a graduação como a pós-gra
duação. Isso é, rea1mente, um estado de ver
gonha nàcional, nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. Dizia eu, outro dia, que a educa
ção, deveria ser prioridade número um de 
qualquer governo decente, de qualquer país, 
de qualquer nação digna de st mesma, está-se 
transforinando na antiprloridade por excelên
cia deste País. V. Ex" faz muito bem em levantélr 
esse problema, porque, ainda agora justamen· 
te, os professores do Distrito_ Fed_e.ral tiveram 
cortadas as suas possibilidades de negocia
ções com __ o Governo, _e o Governo está veicu~ 
!ando nos jornais do_ Distrito Federal e nas 
televisões uma matéria paga, caríssima para 
fechar as portas ao diálogo. Suponho, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que com 
o montante que êstá sendo gasto com esta 
matéria paga nos jornais, nas televisões e nas 
rádios, o Governo poderla talvez até pagar a 
diferença salari&l que está sendo pleiteada É 
algo escandaloso. Na verdade, nós compo
nentes da Bancada do Distrito Federal, através 
do meu Gabinete, estamos pleiteando do Sr. 
GOvernador' do Distrito Federal que nos rece
ba o mais depressa possível, para que possa
mos intermediar o restabelecimento do diálo
go entre a Administração e os professores, 
e são a categoria profissionaJ mais infame
mente mal paga neste País. Amanhã, haverá 
uma assembléia gera1 dos professores do Dis
trito Federal. Este Sef1ador que o aparteia maiS 
o Senador Mauricio COrrêa, os Deputados Sig
maringa Seixas, Geraldo Campos, Augusto 
Carvalho e, provavelmciilte, alguns outros 
membros da Bancada do Distrito Federal que 
venham a se associar, estamos pleiteando do 
Sr. Governado!- Joaquim ROiiz que nos receba 
antes das 9h30rnin de amanhã, para que faça
mos um esforço no sentido de que, ao mesmo 
tempo, se restabeleça o diálogo e se faça o 
mínimo de justiça ao professorado do Distrito 
Federal. Mllito obrigado a V.~. Peço escusas 
pelo longo aparte. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Receba um abraço deste seu Colega, nobre 
sertã.dor Pompeu de Sousa, de agradecimen
to por ·esta ilustração que traz ao meu pronun
damento. 

Não disse que a Lei de Diretrizes e. 6ases 
éâa revolução de 1964. Falei em atos pratica
dos durante os Governos re.volucionãrios, que 
tOlheram a marcha da llberdade nas universi
dades brasileiras. Oaro que a Lei de Diretrizes 
e Bases foi produzida antes do_ movimento 
de 1964, inclusive com a participação de um 
cearense, o professor Waldir Chagas, que, hoje 
paga mUito caro por essa autoria denuncjac;lª' 
que ao invés de ser a\,ltoria de um produto 

intelectuaJ, é muito mais a autoria de um ver
dadeiro delito contra o e_ils.ino no Bra_sil, _que 
é a Lei Diretrize.S e Bases que alude V. Ex", 
que· ·é um pouco anterior ao Movimento _à~_ 
1964. 

Mas eu dizia, Srs. Senadores, que a substi
tuição de modelo na universidade brasileira 
coincide também com o abandono a que a 
universidade: foi releg_~d~--- _ 

Há, hoje, uma defesa muito grande do ensi
no gratuito~ Os_ estudantes se posicionam na 
_de[es~ do ensino gratuito e esSa posição se 
fortifica à medida em- que se sente que no 
Governo Federal a universidade __ é enfraque
cida, é abandonada, suas verbas são reduzidas 
e hâ verdadeiros atentados pratiCados através 
de decreto, até na extinção de orgão anexos 
às universidades, corno hospitais, rádios uni
versitárias e_ outras instituições da maior valia 
na complementação do trabalho de uma uni
versidade no Brasil. 

Os piófessOres u-niversitádOS, esses são avil
tados sempre que recebem os seus cheques 
salários. O_ que se paga a um prOfessor é, 
acima de tudo, um atentado à inteligência bra
sileira, essa inteligência brasileira que o Gover
no tenta desmontar atravéS das suas últimas 
atitudes e, principalmente, dePois que a gestãc 
negocial do Estado pass_ou às maõs dos_Minis· 
tros atuais que ocupam o Planejarnento e a 
Fazenda. Nós sabemos-quão desastrosas são 
essas administrações dentro de uma filosofia 
de Estado. Os estudiosos de uma filosofia de 
conduta e:statal, os _estudiosos de urna política 
administrativa sabem perfeitamente quanto 
esses ministros obram erradamente neste mo
mento pelo qual passa a Nação. 

A greve das universidades não é uma greve 
desnecessária; não é uma greve sem motivos; 
não é uma greve sem méritos; não- é uma 
greve político-partidária; não é uma greve que 
se ligue à suCessão presidencial. Esta é ume 
greve que cabe no perfeito sentido resguar 
dado pela Constituição- brasileira: a greve co 
mo instrumento de defesa, a greve como ins~ 
trumento de uma defesa absolutamente ne~
cessáda e inadiável. Nãq é possível tolerar o 
desmonte da inteligência no Brasil. 

Os ataques às universidades têm sido tão 
sorrateiros como constantes, que elas têm ·di
minuído de importância. Até hoje, as universi-

~ dades particulares não conseguiam ostentar 
uma posição de preferência nadonal, porque 
as universidades do Governo guardavam uma 
bela dimensão- da inteligência do Brasil. For
mar ·se Por urria uniVersidade federa] sempre 
foi muito mais importante que a utillzação do 
ensino pago neste País. 

Mas hoje o Sr. Presidente, Srs Senadores, 
as l)niversidades par:ticulares ascendem, to
mam de si posições mais destacadas ou na 
pior das hipóteses, já não se procura distinguir 
a qualidade do ensino pago a qualidade do 
ensino ofertado pelo próprio País, pelo próprio 
Estado, A$ universidades decreçem~ seus la
boratórios fecham, sua$ biliotecas não são 
atualizadas, as revistas internacionais, de gran
de valor informativo, já não chegam como 
chegavam. Pior ainda, as bibliotecas se desa-
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tualizam, a uniVersidade já não atua em mui
tos _setores da importância nacional. O mais 
que se sabe atualrnente da univerSidade brasi
leira é a atuação numa pesquisa de opinião 
pública mas nada se sabe de pesquisa quanto 
ao câncer, não se sabe de pesquisa univer
sitária quanto à AIDS, a síndrome da imunode- _ 
ficiência adquirida, já não se sabe de como 
vai na universidade o aprofundamento do es
tudo sobre a AIOS, mesmo quando na Ingla
terra e nos Estados Unidos travam-se as mala
res polêmicas, tomando caminhos diversos 
a respeito_ do enfoque dessas doenças englo
badas em uma só doença, em uma só enfer
midade, sob m[serável sigla, que hoje domina 
todos os povos. 

O Sr. Humberto Lucena Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
Com muito prazer, Senador Humberto Luce
na. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, ainda há um ou 
dois dias estive reunido na Çapital do meu 
Estado, com um grupo de professores ela Uni
versidade Federal da Paraíba, que me levavam, 
justamente, ao conhecimento da deflagração 
da greve, também, naquela universidade. V. EX' 
faz bem se deter sobre o assu_nto e neste 
ponto do seu discurso vejo, justamente, que 
se refere à principal reinvindicação pelo que 
pude perceber dos que, no momento estão 
paralisando, mais uma vez as nossas universi
dades federais. Realmente na lista de reivindi
cações, que li, consta sobretudo,_ u_m Item que 
é de chamar a atenção. e o de _que no orça
mento de cada universidade, oo momento, 
cerca de 97% dos recursos estão .destinados 
à espera de pessoal e, apenas 3%, no máximo 
às despesas ·com outros custeios, inclusive in,
vestimeyJtos nas áreas de Ciência e Tecno
logia, a que alude. com muita propriedade, 
V. Ex!': No caso específico da Universidade Fe
deral da Parruba, esse percentual de outros 
ainda é mais baixo, é de cerca de 2,7%. Então, 
verifiquei que a principal reinvindicação dos 
professores univeristários hoje é_ no sentido 
de uma nova composição das verbas orça
mentárias das universidades, visando sobre
tudo melhorar a qualidade de ensino na preo
cupação permanente de expandir as pesqui
sas no setor de Oênda e T ecnglogia assim, 
por isso _acho que é justo o movimento que 
se faz hoje nas universidades. E é preciso que 
o governo esteja atento para es_se problema, 
porque, do contrário vamos_ submeter as uni
versidades federais do Brasil a uma situaçã-o_ 
de paralisia, cada vez mafor, nos seus pro-gra
mas de natureza cultural. Muito obrigado a 
v. Ex". ~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Agradeço, nobre Senador Humberto Luce
na, a sua participação em meu discyrso, que 
o ilustra e o dignifica, e o informa, por eXce-
lência --

Mas no BrasiL Srs. S~nadpr~s, a __ ÜniverSi
dade é típica de ser desaparelhada. se ensiiia 

Qufmicéi,-hão tem laboratórios, se for Astrono
mia:, nãO- tem ObseivatóriOS. QuandO" eilsfna 
Direito, há os cartôr!OS, os fóruns, as varas 
judiciais, como refúgio elos mais interessados, 
mas, hãó há escritório modelo nas Faculdades 
de Direito no Brasil. 

AtéJlá-pouco, est-Udar Medicina exigia uma 
dedicação quase que completa. Impossível ao 
estudante de Medicina fer_ um emprego, ter 
uma atividade, pelo menos num expediente. 
Nãó seria possível ter o aproveitamento. 

Ó Sr. Leopoldo Pel-es - P~nntte V. Ex" 
um aparte, Senador Od Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Logo mais, s6 tenninar este sentido desta mi
nha afirmação. Hoje, na Faculdade de Medi
cina dei Ceará falta até cadáver. Nas faltas na
cionais, indua-se o item: cadáver. Está faltan
do até cadáver para o estudo da anatomia 
humana, para o aprofundamento da anato
mia. E- Oós sabemos como é impossível o 
estudo médico que não se fundamente numa 
minuciosa torhada de conhecimento da ana
tomia humana. O médico pode ser bn1han
tíssimo, mas no seu currículo, na sua forma
çáo nã(f pode faltar o perfeito conhecimento 
do cOrpo humano. 

Ouço V. EX', Senador Leopoldo Peres. 

--cfSr~ LeopOldo Peres -Eminente Sena
dor-Od Sabôia de Carvalho, V. Ex!' está falando 
ãté da e.arênda de cadáv~i-es para as faculda
des àe medicina bràsi\e[ras. Mas V. EX' há de 
cónvír que, ria re21iidade, V. EX' está falando 
é Sobre o cadáver da_ universidade brasileira, 
que esgotou este tipo de modelo, esta é a 
grande verdade. O chamado ensino público 
gratuito no Brasil é um crime_ contra a educa
ção riadori.ál. Por que a grande verdade, é_ 
que pobre no Brasil estuda em universidade 
pcigã e, quaSe semPre, são os propnos filhos 
das famílias mais bem aquinhoadas que estu
dam- naS ~uniVersidad~s públicas. O que se tem 
de fazer ilO Brasil, talnbém, é ter a coragem 
d~- C9brar o ensino nas Universidades àqueles_ 
que podem pagar por esse_ ensino. Por que 
não é_just6 que os filhos de dãsses privile
gicidas estejam ocupando vagas dos mais po
bres: dOs-----menos -dotados, dos que dispõem 
de rrienos recursoS,- e qlie ficam, na realidade, 
cUStantõ _cer:Ca __ de_ cinco mil dól&re.s por ano 
ao Poder Público para educar aqueles que têm 
recursos para ·se educar. Gostaria_ que V. Ex' 
condi.iíSSe o Seu discurso fazendo uffi apelo 
para que esta Casa pusesse na Ordem do 
Dia o oportunO, O -sábio projeto do Senador 

· FiaffdSco Rollemberg, que prevê a cobrança 
do ensino para aqueles que ·podem pagar a 
universidade no Brasil. 

O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO
Ouvi_ o- aparte de V. Ex", Senador Leopoldo 
Peres, com o máximo de reSpeito. Lamento 
no entanto; não Córrtungar de sua tese. Acho 
que à Estado devolve. ao povo, à sociedade 
aqUilo que a_ sociedade" cfá ao Estado em sua 
formação, e devolve mal O.que deveria devol
v~r bem. · · · - -

A ofei::ta de um ensino sério;- a oterta de 
um e-nsino dado por pessoas felizes e integra
das na sociedade e que não se amargurem 
pela deficiência financeira a que foram·releg.l
das. O ensino _é uma das contribuições do 
Estado. Acho até que o Estado deverja ofertar 
o enstno gratuito com mais afinco, com mais 
força, com mais profundtdade e mais qua
lidade. 

O Sr. Leopoldo Peres - V. Ex" me per
mite, novamente, um aparte, nobre Senador_ 
'Jd Sab6ia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com pràier, ouço V. Ex" 

O Sr. Leopoldo Peres- Naturalm_ente, 
é dare, nãO tenho a eloqüênda, nem sei fazer
me compreender tanto quanto V. ~. e por 
isso mesmo nã_o _fui Pem entendido. O_izia que 
universidade pública deve ser pública para 
aqueles que nã_o podem pagar, mas não é 
justo que os filhos das dass~s melhor aqui
nhoadas ocupem vagas nas universidades pú
blicas - e essas vagas chegam a muito mais 
de 50% V. Ex" é professor e sabe disso -, 
reduzindo, portanto, o poder de investimento 
do ensit1o públicO em favor de· privi1egiados 
que poderiam perfeitamente pagar a sua edu
cação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Entendo o ponto de vista de V. ~ Não entendi 
errado, não houv_e tempo de analisá-lo antes 
que V. Ex" voltasse a apartear-me. 

é.ntendo perfeitamente o seu ponto de vista, 
mas_ &_çhQ que o ensino é uma grande contri
buição. Estamos já sob a égide da Consti
tuição que fiZerrios onde não devemos d.iscri
m_in_~r_quem é pobre, quem ê ricO; quem é 
negro e quem é branco; d!s<:rimin"ar quem 
é .deficiente f!.sico ou n~o. Na verdade1 uma 
universidade bem assentada, com um vesti· 
bular justo, propiciará que cheguem a ela pes
soas qualificadas para ensinamentos absolu
tamente necessários. O que importa se o alu
no da universidade é filho de um comerciante 
ouTtlho de um operário? Importa a con-dição
individual desse estudante, para que não divi
damos os estv.dantes entre pobres e ricos, por
que, na verdade, nunca devemos dividir _as 
pessoas, principalmente sob a visão do Esta
do. Nunca devemos dividir as pessoas em ca
tegorias, em qualidades ou em determinadas 
r_estrições que a vida impõe, como se faz aos 
deficientes físicos. Que chegassem às univer
sidades, através de_ um vestibular justo os que 
tivessem aptidões para fazê-lo e lá usufruíssem 
dessa çontribuição maior do Estudo no ensi
no, na formação do técnico. 

Um grande médico pouco importa se veto 
de uma famllia pobre ou de uma fami1ia rica; 
importa é que seja um grande médko e que 
fique à disposição da sociedade para a presta
ção do seu seJViço profissional, Importa é o 
grande advogado à sociedade, filho do milio
nário ati filho do pobretãt;~. !sso é que importa. 

O Sr. Leopoldo Peres ~ Permite mais 
uma vez, nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho? -
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todO- picl2;er, nobre Senador Leopoldo 
Peres. 

O Sr. Leopo1do Peres- V. EXt acha que 
as oportunidades são absolutamente iguais? 
Que o filho do operário tem a mesma condi
ção de fazer o vestibular, de preparar-se para 
o vestibular, com o mesmo tempo de estudo, 
acesso aos mesmos livros, acesso a cursos 
preparatórios?-Tem a mesma oportunidade 
que tem o filho das classes melhor aquinhoa- _ 
das? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Realmente, as condições não devem ser iguafs 
numa sociedade injuSta cOmo- a nossa: Mas 
se o Estado se responsabilizasse por um es
quema educacional que começasse no primá
do e terminasse-no nfvel superior, ofertando, 
realmente, as condições necessárias, todos 
seriam iguais nas possibilidades de educação 
e chegariam por igual. Neste momento eu 
não saberia como responder a V. Ex• por nAo 
ter dados de levantamento a esse respeito. 

O Sr. Odaelr Soares - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo prazer, nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex• sabe que 
setores sociais do Governo na parte orçamen
tária, dentro da receita disponível, apesar de 
não serem alocados com recursos suficientes, 
têm de ano para ano melhorado a sua partici
pação no bolo orçamentãt:io da União. E V. Ex! 
sabe que no caso da educação as universi
dades brasileiras revam·cerca -de 83"a 84% 
dos recursos (ficando em tomo de 16% com 
o ensino fundamental de primeiro e destina
dos à educação, e segundo grau. A crise da 
universidade brasileira, Quer do ponto de vista 
do aluno, quer do ponto de vista do professor, 
a meu ver, come-ça no primeiro e no segundo 
grau. Temos, na universidade, alunos mal for
mados e, lamentavelmente, também profes
sores mal formados. O modelo do ensino no -
Brasil faliu; como se_diz muito hoje, está na 
contramão da história. No Brasil. praticamos 
um ensino completamente divorciado da reali
dade tecnológic:a que o País começa a enfren
tar. Praticamos um ensino que não tem nada 
a ver com a realidade social, política e cultural 
do Pãís. É um ensino que está por fora da 
realidade que precisava interpretar e servir, En
tão, começa por aí: o ensino público de prlmeii~
ro _e segundo grau vive com pouquíssimos 
recursos, pois os recursos fundamentais são 
destinados à universidade, e esta, por sua vez, 
que já é uma oonsequência da grande crise 
do ensino brasileiro, não cons_egue desem
penhar o seu papel, quer do ponto de vista 
do aluno, quer do ponto de vista do professor, 
que também é mal formado. Os cursos de 
mestrado e doutorado que se praticam nas 
universidades de Campinas, da Universidade 
Federal do Rfo de-Jarieiro e de algumas outras, 
têm um ensino teórico, acadêmico, que não 
reflete_as necessidades sedais do nosso País. 
Lamentavelmente, essa é a realidade. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Eu -apenas diria o seguinte: não há o singular 
dessa história - crise da universidade ou a 
cris-e na universidade. Há as crises na univer-
sidade. 

V. Ex• enfoca um dos tipos de crise - o 
desespero no ensinO fundamental e a conse
qtiênda que vai desabrochar lá na universi
dade, inclusive no nível de quem ensina. Certo! 
É inegável essa crise. Mas além dessa crise 
há a ·crise institudonal; há a cris_e que se baseia 
no orçamento; há a crise na filosofià de con~ 
duta do Governo na distribuição de orçamen
tos; há a crise do professor,' crise existencial, 
até, pelas dificuldades que enfrenta, pelo de
sestimulo com o qual convive. Há muitas cri
ses nas universidades brasileiras. Não há ape
nas a crise atinente a esse aspecto que V. 
EX" eilfoCa: o maU curso primário vai desãgUar 
na universidade. 

O Sr. Odacir Soares- Exatamente! 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
IsSo é verdade. E desagua d-e modo brutal 
porque amanhã atinge ao que- ensina porque 
aque_le que ensina fez um mau curso primário. 

Mas, além disso, há o abandono da universi
dade, há o professor mal pago; I há o material 
destruído; há os prédios deteriorados; há tam
bém instalações sanitárias não mantidas; há 
dignidade não respeitada; há o abandono dos 
campu:S; há o aband0r16 em todos os locais. 
Aliás, eu deveria dizer o abandono nos cllmpi 
para-eri1preQàr a eXpreSSãO latina com corre
Çâo: camptcomo plural de campus. Mas pre
feri aportuguesar essa expressão, para o me
lhor entendimento daqueles que vão tomar 
contato com esta minha fala, com este meu 
iilscurso. 

O fato é que na universidade há o abandoho 
total, até o estudante é diferente. Tudo está 
diferente e sob o aspecto de piora; sob aspecto 

--de desmoronamento, de degradação; dimi
nuição, subtração das aptidões das _universi
dades. 

A greve que aí está, nobre Senador Odacir 
SOares, que me apârteou com tanta proprie
dade, não sei como é, no Estado de Y. Ex'!, 
a universidade. 

O Sr. Odaclr Soares - Não difere em 
muito da do Estado·de V. Ex.'. Vive o mesmo 
drama e a mesma crise. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
A greve atual não é contra essa crise de que 
fala V. ~.Senador Odadr Soares. Não é _essa 
a <:ris e que dá orieem à greve. O que dá origem 
à greve é o desrespeito ao professor; é o des
respeito ao aluno; é o desrespeito à instituição. 
Claro que todas as trises da universldade, to
das as múltiplas crises, devem ser analisadas, 
mas, no momento, estamos com as universi
dades miseravelmente paralisadas. 

Ora, isso nem incomoda o País. Parece que 
este País pode viver sem universidades. Uma 
greve nó' Banco do Brasil é capaz de desa~ 
quietar toda a sociedade; uma greve na Caixa 
Econômlca; uma greve no _serviço de esgoto; 
uma greve no serviço detrali.spOrte, tudo desa~ 
quieta este País, mas nada é mais essencial 

do que a educaçáo como um serviço e, no 
entanto," pode·se -parar a universidade. Qú.e 
parem todas elas a urn Só tempo _e parece, 
não fazem falta, nem .:io GOverno, nem ã sode
dade, nern a ninguém, porque a universidade 
foi relegada a um plano tão inferior que essa 
essencialidade nem ao menos é sentida em 
toda sua intensidade. 

O Sr. Mauro Benevtdes- Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Ex' com irilensO prazer, -nobre Sena
dor Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro BenevJdes - Nobre 
Senador Cid Sabóia de Ouvalho, ao·apartear 
V. Ex', neste instante,_solidário com a sua ma
nifestação em defesa da universidade brasi
leira,_ tive ensejo há cerca ae 15 dias, numa 
sessão, também presidida pelo eminente Se
nador e Professor universitário dos mais bri
lhantes, Dr. Pompeu de SouSã, de éibordar 
a questão atinente à greve das quase 40 uni
versidades que es~o reclamando do Po_der 
Público Federal o acolhimento de reivindica
ções resultadas justas e legítimas. Destaquei 
naquela ocasião, nobr~ Senadqr, que desde 
o dià 27 de março os representantes das várías 
escolas superiores brasileiras, dissemínadaS 
portado o nossO Territõrio, haviam feíto che
gar ao Ministro da Edu__cação, Sr. Deputado 
Carlos Sant'Anna, aquetas_postulaçóes_em tor
no das quais o movimento universitário reivin
dicava o imediato acolhimento por parte das 
autoridades da Repúblic-a. Depois de fluir um 
apreciável lapso de tempo, os professores não 
obtiveram do Ministério da Educação nada 
aférti daqueles 30% que serão -atnbuídos_aos 
demais servidores dvís da União. As dotações 
referentes ao funcionamento das instituiç-ões 
universitárias nada foi assegurado, nada foi 
garantido, nada, _s_equer, foi prometido pelo 
Ministério da Educação. Daí, a deflagração 
desse movimento que, re_almente, atinge, sal
vo engano, 39 das 51 universidades brasilei
ras.. Trazendo o ass_unto, na tarde de boje, ao 
Plenário do Senado Federal, V. Ex!', quem sa
be, haverá de sensibilizar o Governo Central, 
mais especificadamente, o Ministro Carlos 
Sant'Anna e a Ministra Dorothéa Wemeck, p{l
ra que, numa ação conjugada, possam supe

_raresse impasse, dando lugar a que os profes
sores retomem às salas de aula~ haja, assim, 
a regularização do funcionamento das univer
sidades do_País. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
ObriQado, ·nobre" Senador Mauro Be"nevides; 
por esSãs informações que são da inãior valia, 
nesta tarde, aqui, no Senado Federal. 

A verdade é que as universidades estão ao 
abandono. A solução do problema depende 
da Pasta do Trabalho, porque há professores 
regidos pela. CL T; depende do Ministério da 
Educação, mas qepende, também, do Minis· 
tério cta Fazenda -e do Ministério do Planeja
mento e, essencialmente, depende de sua Ex
celência, o Senhor Presidente da República, 
a quem apelo, nesta hora, para que determine, 
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de imediato, urgentes estudos sobre a soll.,l· 
ção, para que as universidades volten:t ~ fun
cionar e para que, ao longo dos próximos me
ses e dos próximos governos, quem sabe, seja 
pasSIVei redimir o assunto no Brasil. E ao Le
gislativo cabe uma função ainda maior, na 
qual todos nós devemos_ trabalhar: aplicar a 
Constituição na parte relativa à educação e. 
aqui, estabelecermos novas diretrizes, novos 
embasamentos para a educação no Brasil. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex-
um aparte? __ _ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Ex" com muito prazer, nobre Senador 
Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex". logo 
no início do seu pronundamento, tocou num 
ponto que parece-me fundamental para a 
compreensão do_ papel da universidade no 
contexto do nosso País. Parece-me_ que -o 
grande problema reside na sua definição instí~ 
tucional, quer dizer, a universidade brasileira, 
num primeiro momento, era, em todo o Brasil, 
urna universidade "autarqu!zada". Tínhamos 
autarquias; as universid.ad_es no Brasil_ eram 
autarquias. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Autarquias e fundações. 

O Sr. Odaclr Soares - Autarquias! De
pois, num momento seguinte, na tentativa de 
se modernizar a estrutura universitária no Bra
sil, evoluímos para as fundaçõe_S_. no preSsu
posto de que elas teria_m_._em conseqüência 
da nova figura jurídica, autonomia fmanceira,· 
autonomia patrimonial, orçamentária, acadê
mica, pedagógica, didática e assim por diante. 
Ocorre que toda essa autonomia da universi-_ 
dade, que foi conferida à universidade em de
corrência do novo es!4do jurídico que ela pas
sou a assumir, que tem como pressuposto 
a produção de recursos internos para a sua 
manutenção, que tem como pressuposta a 
produção de re<:ursas internos para ela, com 
esses recursos, possa suprir as suas necessi
dades de custeia, de despesa, de investimento, 
na área tecnológica de pesquisa Então, na 
realidade, transformamos as autarquias, que 
eram universidades _feder~is, em fundações. 
E elas passaram a adquirir autonomia em vá
rios setores, mas a autonomia fundamental, 
que é a autonomia financeira e orçamentária, 
elas não adquiriram. As universidades con
quistaram tudo, mas continuarall) <;:orno 
apêndice do Poder Executivo através do Minls· 
térlo da Educação. Então, elas continuaram 
a ter os mesm_os problemas, porque o seu 
quadro de pessoal continuou vinculado à polí
tica salarial adotada pelo Governo relativa
mente a outros setares do Poder Exe<::utivo. 
Parece-me que, neste momento em que mais 
urna vez as unive-rsida$i_es ~stão em greve, a 
contnbuição do Senado_ Feder~. da Çltmara 
dos Deputados seria, no sentido de definirmos 
a questão da autonarni~ das universida(j.es re~ 
lativamente à parte das suas receitas, de modo 
a que elas pudessem internamente defiriir os 
salários dos seus professores e os salârios_çl_e 

seus funclonári!Js, a qye_lamentavelmente não 
_ ocorr:e hoje. Temos, a_ cada período, a cada 

mês, no processo inflacionário em que vive
mos hoje, em nosso País, o corpo docente 
e QS funciOnário$ das univerSidades vivendo 
as me~~~ c_rfses:(jue Vive o ~esta dos traba
lhadores do Brasil. Então, pare<: e-me que, nes
te_ momento, poderíamos prestar uma contri· 
ai~r. até~ se fosse o caso, Je__gislando sobre 
essa matéria, para que as fontes de recursos 
necessários a que as fundações, que são hoje 
as universidades brasileíras pudessem suprir
se a si próprias com recursos que elas próprias 
gerariam, decorrentes da boa utilização do seu 
património. 

o-SR. PRESiliErfrE- (Pompeu de-Sousa) 
- Nobre Senador Cid "Sj;~bóia de Carvalho, 
sem_ nenhuma __ autoriP,ade para isso, de vez 
que tomei alguns minutos do seu tempo com 
o aparte anti-regimental, pois foi além de dois 
minutos, tendo em vista que há outros Sena
çlore~ inscritos, solicito_<;~ V .. _Ex~ que não_ con
ceda mais apartes e procure chegar às conclu
sões do se_u __ brilhçmte digçur?o. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Sr. Presidente, vou encerrar meu discurso. 
Não tenha nenhum pejo por causa do seu 
aparte. Foi muito honros_o para este orãdor 
e mais tempo eu daria com o mesmo prazer 
com __ que o ouvi durante os minutos em que_ 
interveio na minha fa1a. Mas, eu diria, riobre 
Senador Odacir Soares, que autarquia- signi
fica, exatamente, aUtodeterminação~. goverrio 
próprio, indépendência administrativa - exa
tamente·o-que as universidades-não têm. Elas 
têm de autarquia o apelido; um verdadeiro 
apelido de autarquia ou de fundação. Há até 
uma_divergência: no Ceará é autarquia; na Par
nruba é fundação. Há umas divergências, ou 
melhor, há algumas variações na formação 
da pessoa jurídica que perfaz a universidade 
em cada um dos Estados do Brasil mantidas 
pelo Governo Federal~ I:: evidente que esse 
assunto autárquico é dos mais discutíveis co
mo também o_ aspecto fundacional, por que 
hOJe i16s distJnguimos as fundações de direito 
púólico e as fundações de diréito privado com 
uma distinção que a lei faz, mas que não alcan
çou os :-o&jetivos de então. 

o assunto é de uma coniptexidade impres
sionante e V. Ex' toca, realmente, no âmago 
da questãO no âmago de uma das crises uni
versitárias, que ê, exatamente, a pessoa jurídi
ca, que é a universidade. Que pessoa jurídica 
é _esta, o que significa e por que assim? Por 
que esse modelo jurídico para a existência 
dessa pessoa? 

Mas que minha fala se encerre, Sr. Presi
dente Srs. Senadores, com o agradecimento 
aos que me oUviram e aos que me escutaram 
e participaram dela. Tenho certeza de que to
dos são solidários para com o drama do pro
fessor _uniY_ersitário, do funcionário das univer
sidades e, principalmente, o drama da juven
tude, o drama do estudante, que se_ frustra 
a cada dia, a cada instante, a cada hora, a 
cada momento .da vlda d~ ensino no Brasil, 
neste_exato momento. 

Fica a advertência, o apelo à Presidência 
da RepÚblica para que acolha nos se~s assun
tos, rià'SU.a agenda, um item essencial à univer
sidade brasileira e às suas crises. 

Muita obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
(Palmas.) 

(Durante o discurso do Sr. OCI Sãl5i5Iã 
de Carvalho, o Sr. Pompeu de Sousa, 3? 
Secretário_ deixa a cadeira da presidência 
que é oc~pada pelo Sr. Áureo Mel/o, Su
plente de se-cretário.) 

(Durante o discurso. ác_Sr. Çir Sabóia 
de Carvalho, o Sr. Aureo Mel/o. Suplente 
de Secretário;_ çf~b$a a cade_ira da presi
dência que é _ocupada pelo Sr. Pompeu 
de Sóusa, 3P SecretãnO.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-COncedo a p-alavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senaaores, leio, para que cons
tem dOS nossos Anais, dois telex que recebi 
de dirigentes-de entidades empresariais da Pa-
raíba. ---

0 primeiro é o seguinte: 

_ Excelen~~Simo Senhor 
Dr. Humberto Lucena 
MD Senador 
Brasília-DF 

Será levado a Plenário do Congresso 
Nacional, no próximo dia 23, terça-feira, 
o Decreto-Let n? "2.452/88, que instituiu 
as Zonas de Processamento de Expor
tações (ZPE), valioso instrumento adicio
nal para complementação do gigantesco 
eforço no sentido de desenvolver as re~ 
giões Norte e Nordeste do País. 

Temos conhecimento que as banca
das do Centro-Sul, independente do posi
cionamento partidário ou' ideológico, es
tão cerrando fileiras para derrubada do 
citado deáeto_~lei. 

Apelamos a V. EX" para se fazer pre
sente e aP()iar os companheiros das ban
cadas NOrte-Nordeste, a fim de que não 
se perpetre mais essa discriminação con
tra os interesses da nossa região, no mo
mento em que vultosos investimentos já 
estão sendo fe_itos para acrescentar uma 
nova alternativa de atividade e<:onômica 
de múltiplos efeitos e benefícios. 

Aceíte V. Ex~ os nossos cumprimentos 
e os protestos da mais elevada estima 
e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
Guffberme Campe!o Rabay --Centro 

das Indústrias do Estado Paraíba, Presi· 
dente. 

E o oUtro tem este texto: 

Senhor Senador, 
Peço o especial apoio e empenho de 

V. Ex.' na defesa da criação_ das Zonas 
de Processamento de Exportação-ZPE, 
do Nordeste, realizada at!:avês da Decre-
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to-Lei n~> 2A52 de 29~07-88, por ocasHio 
da votação da matéria no dia 23 do cor
rente mês (terça-feira}. 

A aprovação, pelo Congresso, das refe
ridas ZPE, possibilitará o ilicremento da 
atividade econômica no nosso Estado, 
através da absorção de insumos locais, 
emprego e qualificação de mão-de-obra 
e, ainda, geração de renda. 

Na certeza de contar com o apoio de 
V. Ex~. antecipadamente a"gradeÇo SUa 
inestfrriável colaboração na defesa dos in
teresses maiores da Paraíba. 

Cordiais Sã:Udações. 
Otacilio Dantas Cartaxo, Superinten

dente. 

A1ém destes dois, recebi também outro te
lex, no mesmo sentido, do Presidente da As
sembléia Legislativa do meu Estado, o Depu
tado JOOo Fernandes _da Silva. 

Gostaria, neste momento em que faço este 
registro na tribuna do Senado, de dizer aos 
meus nobres Pares que s_ei_ que esta matéria 
se tomou_ controvertida, gerando, inclusive, 
um grande debate, não só no Congresso, mas 
fora dele. 

Mas chamo a atenção, para dois aspectos 
fundamentais. Como o decreto-lei é do ano 
passado e as zonas de processamento de ex
portação foram criadas pelo Senhor Presiden
te da República, de acoído com a legislação 
em vigor; na Paraiba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí, Maranhão e outros Estados. o 
fato incontestável é que os Governos destes 
Estados, de comum acordo- c6rTI o Governo 
Federal, já estão aplicando os seus parcos re
cursos em obras de infra-estrutura dessas zo
nas de processamento de exportação, o que 
significa, portanto, que, Se amanhã o decre
to-lei vier a ser rejeitado pelo Congresso Na
cional, haverá um prejuízo muito grande para 
o T escuro desses Estados, que são fracos eco
nômica e financeirarilente. Ademais, força é 
convir que as zonas de processamento de ex
portação trarão seguramente, ao Nordeste, 
novos pólos de desenvolvimento econômico, 
de vez que ensejarão a criação de novos em
pregos, ampliando, portanto, o mercado de 
trabalho da região, que é aquela que abrtga 
uma imensa população que cresce dia a dia 
e que s6 se vem sustentando economicamen
te através das suas migrações para o Centro
SuJ, porque os nordestinos, realmente, pouco 
têm tido oportunidade de emprego na sua 
Região. Eles têm vivido, justamente, das opor
tunidades que lhes são oferecidas, pela cons
trução civil, no Centro-Oeste, no Centr~~Sul, 
notada mente, em Sá o Paulo, o ride temos uma 
das maiores colônias nordestinas, haja vista 
o depoimento que sobre isso tem prestado, 
freqüentemente, a Prefeita Luísa Erundina de 
Sousa, responsável pela administração da Ca
pital paulista. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. ãlém deste 
aspecto que se relaciona mais com a proble
mática interna do Brasil, trago também, ao 
Senado e ao CongressO Racional, um teste
munho de quem visitou recentemente, em ja
neiro deste ano, a China Popu1ar, presidindo 

urna -Delegação Pa"flarTientar do Congresso 
Nacional Lá, estivemos durante cerca de sete 
dias, visitando as cidades de Pequim, Xangai 
e_ cantão e, por último, ã cidade de Shen Zen. 

Shen Zen é uma das quatro zonas especiais 
da economia da China popular. Há vinte anos 
aquela cidade tinha apenas 20 mil habitantes 
e, hoje, dispõe de urna população da ordem 
de um milhão de pessoas. ~stão instaladas 
em Shen Zen, como zona especial da econo
mia chinesa, 1.600 indústrias, operando no 
sistema de jo/nt-ventufes com capital estran
geiro. A China Comunista entra,_em geral, com 
55%, enquanto o capital estrangeiro entra 
com 45% . O PrefeitO de Shen Zen bfiaan
do-nos na sua despedída, dísse que tinha o 
prazer de anunciar que o Brasil estava também 
contribuindo possivelmente para o desenvol
vimento daquela zona especial da economia, 
desde que iam avançados os cantatas visando 
à implantação, naquela cidade, de urna indús
bia petroquímica, que seria resultante de uma 
joint-venture entre o capítal chinês, o capital 
inglês e o Brasil, através da Petrobrás, que 
entraria com a sua tecnologia - considerada 
pelos chineses uma das melhores do Mundo 
--e com o seu pessoal técnico.lsso nos encheu 
de orguJho de sermos brasileiros. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. EX
um aparte, nobre Senador Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCEI'IA - Pois 
não, com muito praz.er, nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr . .Maufo Benevfc:ies - Nobre Sena
dor Humberto Lucena, V. EX' faz muito bem 
em ã.lertar não só o Senado Federal corno 
o Congresso Nacional para a imensa respon
sabilidade diante da perspectiva de se exaurir 
o prazo de apreciação do Decreto-Lei n.o 2.452, 
que estabelece _as zonas de processamento 
de exportação no Norte e Nordeste brasileiros. 
Sabe V. Ex• que na pauta estabelecida pela 
Mesa Diretora para o Congresso Nacional des
de a semana passada figuram, além de vetos 
apostos pelo Senhor Presidente da República, 
um rol imenso de decretos-leis que terão a 
sua validade extinta no dia 5 de junho. V. EX" 
fez muito bem em mencionar as circunstân· 
das qUe dez Estados do Norte e Nordeste 
já adotaram providências para implantação 
das suas respectivas ZPE. No meu Estado, 
por exemplo, o Governo do Ceará já delimitou 
a área no Município de Maracanaú, região me
tropOlitana de Fortaleza, que vai servir de base 
às indústrias que ali se lOcalizarão para o fun-

- ciofiãmento das zonas de processamento de 
exportação. O Estado de Y Ex?, segundo li 
na -imPi-ensa brasiliense, também já fez a sepa
ração de urna extensa faixa de terra ·que vai 
permitir sediar as indústrias que buscarão- o 
EstadO da Paraíba, para, através da locãlização 
ali, favorecer as zonas de processamento de 
exportação. EntãO, é fUndamental, é impres
cindível, é indispensável mesmo que tenha
mos -condições de assegurar o quorum da 
sessão do Congresso Nacioiial, _para que, já 
alnãfl.hã ou o mais tardar na próxima quarta
feira, possamos votar o Decreto-Lei no 2:452, 

através do qual o Senhor Presidente da Repú
blica instituit~ a:~ Z_onas de Processamento de 
Exportação. Louvo a manifestação das entida
des representativas do empresariado paraíba
no e, sobretudo, a preocupação de V.&, que 
conhece tão bem o funcionamento do Con
gresso, em- conclamar os seus Pares, Sena
dores e Deputados, para que, já a partir de 
ãtnanhã, estejam a postos,_ assegurando o 
quorum indispensável à apreciação de todas 
essas matérias e, maís especifiCamente, ao 
Decreto-Lei no 2.452. - -

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito 
obrigado a V. EX", nobre Seriador Mauro Berre
vides, pelas suas palavras, que não me sur
preendem, pois conheço o empenho que 
v. EX-'-em demonstranao na defesa da aprova
ção desse decreto-lei, que é fundamental para 
o desenvolvimento de nossa sofrida região. 

O Sr, Chagas Rodrigues - Permite 
V. EX' um aparte? · 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois 
não, com muita honra. 

O Sr. Chagas RodrJgues -Nobre 
Senador Humberto Lucena, já tive oportuni
dade de dizer que a tese é justa, atende_ a 
interesses fundamentais do Nordeste, do em
presariado, _dos trabalhadores, das cidades, 
como já pudemos .constatar, sobretudo em 
algumas áreas çl_a Ásia. Quando a Assembléia 
NacionaJ Constituinte funCionava, ofei'eci uriia 
emenda, criando uma zona livre no litoral 
piauiense. De acordo com os critérios estabe
lecidos, não foi passivei a aprovação da emen
da, mas ficou a idéia. Depois o Senhor Presi
dente_da República veio ao encontro do princi
pio, criando as zonas de processamento_ de 
exportação, uma delas no meu Estado, no 
litoral do Piauí, e as outras nos diferentes Esta
dos do Nordeste._ Tratando-se, como se trata. 
do Nordeste a região mais pobre e subdesen
volvida do Pafs, essas zonas, lá situadas, ln~ 
questionavelmente irão concorrer, de modo 
decisivo, para o desenvolvimento econômico
social da_área~ V. Ex" portanto, tem as nossas 
congratulações. Te mos recebido tel~gramas 

- idênticos, e creio que todos nós do Nordeste, 
esclarecendo a situação, conseguiremos ver 
aprovada a medida presidencial. Alguns Con
gressistas do Sul não são propriamente contra 
a medida, têm sim rnanifestadÓ o receio _de 
que essas zonas de processamento de expor
tação possam transformar-se em novas fontes 
de corrupção. Temos que estabelecer uma 
distinção entre as coisas. Queremos zonas de 
processamento de exportação, _em favor das 
populações do Nord~st~1 dos empresários, 
dos trabalhadores, dos consumidores, e todos 
nós do Norde:s_te_ ----, nem é preciso dizer -
assumimos_ ó: _compromiss-o de lutar contr_a 
qualquer deformação-, contra qualquer irregu
laridade que venha, porventura, favorecer a 
um ou a outro grupo em detrimento dos de
mais. Vamos, portanto, defender as zonas de 
processamento, continuando a nossa luta 
contra toda e qualquer forma de fraude, de 
corrupção, onde quer que ela se manifeste. 
Então, V. Ex• tem a nossa solidariedade, o 
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nosso apoio. A luta não é só do Nordeste, 
~· sob certos aspectos, do Pafs. E todos nós, 
JUntos, com esses escJaredmentos, havere
mos de conseguir a aprovação da medida, 
qu~ é benéfica às popu1ações nordestinas. 

O SR. HUMBERTO LUCEI'IA - Muito 
grato a V. ~ nobre -Senador Chagas Rodri
gues, que traz. uma grande contribuição- ao 
debate do assunto. 

Realmente, essas zonas de processamento 
de exportação s6 terão éxfto, na medlda em 
que forem implantadas dentro de critérios rigi
dos de seriedade e de competência adminis
trativa. Jamais poderão transformar-se em an
tros de corrupção, até porque dependerão, so
bretudo, do capital privado. Os governos esta
duais e, quem sabe, também o federal deveião 
apenas investir nas obras di fufra-estrutura. 
O mais é, sobretudo, com a empresa privada, 
que deve ali instaJar~se, visando o mercado 
externo, já que serão proibidas de ter qualquer 
transação com o mercado interno brasileiro. 

O grande beneficio que advirá para o Brasil 
será o Incremento de suas exportações. E, 
para o Nordeste, além disso, contribuirão para 
a melhoria da sua receita e, também, por a 
ampliação do mercado de trabalho, que é o 
que mais nos aflige, numa Região que é a 
mais densamente habitada deste País e onde 
a pobreza é a mais absoluta possfvêl, confor~ 
me até jã investigado por Comissões Parla~ 
mentares de Inquérito do Senado Federai e 
da Câmara dos Deputados. 

Com estas palavras, portanto, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, deixo, aqui, o meu total 
apoio à aprovação deste decreto-lei e faço um 
apelo veemente a todos os companheiros, 
sem distinção de Partido nem de cor ideoló
gica, para que se dêem as mãos no apoio 
a essa proposição, que é fundamental para 
o desenvolvimento da Região Nordestina. O 
Centro-Sul há de se lembrar que nós, demos, 
também, a nossa parcela para a sua industria
lização ao tempo do inesquecível e extraor
dinário brasileiro que foi Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, quando havia o chamado câmbio 
de custo . Foi justamente graças a essa taxa, 
que se tomou um incentivo cambial, que se 
operou o processo de industrialização do Cen
tro-Sul, sobretudo de São Paulo, onde se insta
lou grande parte da indústria automobilística, 
no ABC. 

Pois bem, as exportações do Nordeste pa
garam, também, esse câmbio de custo , que 
levou um beneficio extraordinário ao grande 
Estado de São Paulo e a outros Estados do 
Céntro~Sul, corno EsPíritO santo, Río deJanei~ 
ro e Minas Gerals. --

Agora é a vez do Norde!>te, e apelamos a 
todos os CongreSsistas para que nos ajudem 
a aprovar essa proposição, que é, assim, de 
fundamental importância para o progresso do 
Nordeste e do BrasiL 

Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa solidariza-se com o apelo de V. Ex', 
o justo e patriótico apelo, e o estende 

a todos os Srs. Senadores presentes na Casã, 
para que compareçam e cumpram o dever 
que V. EX' tão bem lembra nesta hora ao nosso 
Senado. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

o SR. NABOR .ÍdNIOR (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

0: Brasil é um País com profundas obriga
ções, não apenas no plano interno, mas tam
bém aquelas decorrentes de sua própria gran
deza física, política e histórica. 

FIZemos do padftsmo, da defesa intransi
gente das soluções negociadas e da supre
macia -do Direito, nossas armas preponderan
tes no convívio mundial - mas isso não per
mite, todavia, abdicar das inevitáveis obriga
ções de defender as fronteiras e a ordemjwídi
co-constitucional que herdamos de nossos 
antepassados. 

Paciftsmo não pode ser sinónimo de inércia. 
Twe a satisfação de visítar na última semana, 

em companhia de nobres Deputados Fede
rais, as íilstalações e os estaleiros da nossa 
Marinha de Guerra, no Rio de Janeiro, onde 
a defesa do litoral brasileiro é um tema tratado 
corrcseriedade, profissionalismo e despren
dimento. É gratificante verificar que, numa 
épo·ca onde a descrença predomina, existe 
tanta dedicação às mais legítimas prioridades 
da defesa nacional; tomam-se dignas de regis
tro, perante a Casa e a NaÇão, as atividades 
bélicas e assistendais cuja síntes_e nos foi ex
posta durante a visita. 

Essas atividades, Sr. Presidente, merecem 
destaque ainda maior se considerarmos as 
gt:_aves_ dificuJdades vividas pela economia na
cional, a ~scassez de recursos que atinge atê 
mesmo as mais eJementares necessidades da 
segurança externa da Pátria Ou seja, a crucial 
questão de como equacionar a faltade verbas 
com as e>Çigências da própria sobrevivência 
nacional. 

A Marínha está superando, com criatividade 
e patriotismo, -·esse- impasse. E tal certeza é 
o maior Saldo de tudo o que vimos e conhe
cemos no Arsenal do Rio de Janeiro. 

Conhecemos e louvamos o lado público e 
ostensivo das atividades navais, fluviais e la
custres desempenhadas, diutumamente, em 
todo o território e no mar territorial nacional. 
besde sempre, os brasileiros acompanham 
o trabalho socialmente grandioso çla assistên
cia médica às populações ribeirinhas da Ama
zônia; a Independência do Brasil teve nas ind-

- pientes forças navais sua mola propulsora; as 
grandes páginas da afirmação e da consoli
dação das fronteiras são pontuadas e ílustra· 
"das com fartura pelos exemplQS, pelas atitudes 
heróicãs da Marinha. 

Hoje, voltam-se os lídereS da nossa Marinha. 
conscientemente, para a necessidade de ree
qufparar e dar fOrça efetiva à frota de patrulha-
mento e de combate~ __ _ _ 

Na manhã do dia 23 do corrente, conheci, 
como integrante da comitiva parlamentar con
vidada pela Marinha, o esforço desenvolvido 
para a recuperação de antigos, porém, ainda 

atuantes vasos de gueiTa, além do tJ:-abalho 
pioneiro de construir navios de modema tec
nologia, em instalações nacionais. 

No capítulo da recuperação de equipamen
tos. o destaque é para o porta-aviões "Minas 
Gerais". 

A construção de novos componei1tes da fro
ta se destaca em corvetas comO a "lnhaúma" 
e a ''Jaceguai"- e, principalmente, nos sub
marinos de propulsão Convencional, precur
sores da inevit_ável propulsão nuclear já usada 
nas grandes potêndas. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. EX 
um aparte, nobre_Senador Nabor Júnior? 

O SR. NABO R JÚNIOR-Ouço o aparte 
do nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Desejo, neste 
breve aparte ao pronunciamento de V. Ex', 
solidarizar-me com o enaltecimentO_ que faz 
da Marinha Brasileira, agora preocupada com 
tantos problemas, um deles o reequipamento 
de toda a sua frota, de todas as suas belonaves, 
de todos aqueles naVios que pertencem ao 
Poder Público_ Federal, mais especific:a:rrlente 
àquela Pasta. E diria a V. Ex• que-esse esforço 
deve ser creditado, neste exato momento, 
também, e sobretudo, ao Titular daquela Pasta 
ministerial, o meu co-estaduano de Sobral, 
Ministro Henrique Sabóia, que, com clarivi
dência, Com tirocínio, com aprtlrfió, com equi
líbrio, tem sUPeradCl as dificuldades _financel~ 
rase buscado reaparelhar a Marinha de Guerra 
Brasileira. Portanto, a minha homenagem à 
M~ha, na pessoa de todos os seus integran
tes e, de forma particular, ao meu conterrâneo, 
o eminente Ministro Henrique Sabóla. 

O SR. I'!ABOR JÚNIOR -Agradeço a 
V. Ex' a manifestação, pois que V. Ex• ressalta, 
realmente, o papel importante que a Marinha 
desempenha, não, só nas suas -funções nor
mais de guardiã da nossa soberania, das nos
sas costas, como também o desempenho pes
soal do Ministro Henrique Sabóia à frente da 
Marinha brasileira 

Continuo, Sr. Presidente. 
É indescritível a emoção ao se visitar o cas

co do que será, brevemente, o submarino "'Ta~ 
mofo", primeiro de uma série de três, da classe 
"Tupi", a serem cOnstruídos pelo Ãrsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro. AqueleS gigan
tescos cilindros de sofisticadas ligas metálicas, 
na verdade,_ representam a maioridade que 
o Brasil çorneça a adquirir, o passo decisivo 
para a independência em termos de auto-de
fesa. 

Ainda no dia 23, na Praia Vermelha, foi-nos 
apresentada a Escola de Guerra Naval, onde 
o_s oficiais das diversas especialidades da Mari~ 
nha fazem os estudos e curSam as classes 
fundamentais para sua ascensão funcional, na 
carreira que elegeram em beneficio da Pátria. 

E no dia 24, a bordo da fragata "Defensora", 
posteriormente usando helicópteros da força 
naval, acompanhamos os exercidos bélicos 
e as manobras de que participou também o 
submarino "Goiás". E à noite, encerrando o 
programa oficial, fomos recepclonados com 
um jantar pelo Comandante do J9 Distrito Na-

-~ 
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val, onde a tradicional fidalguia da Marinha 
se esmerou em atenções e novas informações 
sobre as atividades da Arma. 

Foi um per'iodo marcado pela cortesta e 
pelos constantes gestos de cordial atenção 
com o Poder Legislativo - mas, sem dúvida, 
o objetivo princlpal terminou amplamente 
atingido: dar aos Congressistas, ali represen
tados por mim e por nobres Deputados Fede
rais, o conhecimento preciso do-que se faz, 
do que se projeta na Marinha de nossos dias. 

Talvez seja injusto citar nomes ou cargoS 
nesse acúmulo de gentilezas- mas não pos
so deixar de destacar, pela permanente aten
ção e pelas informações valiosas e incessan
tes, o Comandante-em-Chefe da ESquadra, 
Vice-Aimírante Ivan da Silveira Serpa, o Cõ
mandante do 1 ç Distrito Naval, Vi ce-Almirante 
Hemani Goulart Fóil.una, O Diretor da Escalá 
de Guerra Naval, Vice..AimiranteJoséJúllo Pe
drosa, e o Representante do Diretor do Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro, Contra-Almi
rante Armando de Senna Blttencourt Sem dú
vida as virtudes e a competência desses ofi
ciais refletem a postura democrática do pró
prio Ministro Henrique Sabóia, que deu à Mari
nha transparência no cumprimento do seu de
ver. 

Dizer que "o Brasil é um país de dim_ensões 
continentais" é um gasto lu9ar-corri.uin. m·as 
jamais podemos esquecer sua essência. Prin
cipalmente porque nela está implícita a impe
riosa necessidade de defender um vasto litoral 
de oito mil quilômetros, além de ocupar e 
tomar viáveis outros milhares e milhares de 
quilômetros da mais formidável malha hidro
vi.ãria do Planeta. 

A Marinha do Brasil, Sr. Presidente, Srs, Se
nadores, está se preparando com vistas ao 
cumprimento integral e irrestrito de suas obri
gações com a Pátria. 

Para tanto, exige e merece de todos nós 
irrestrito apoio, solidariedade sem hesitações. 

Em defesa da Pátria, devemos todos apren~ 
der, transmitir a nossos filhos e avisar aos ou
tros povos que a nossa Marinha cobra-nos 
o mais fiel cumprimento de dever - numa 
batalha permanente que pode não ter o estré
pito daquelas travadas na Guerra do Paraguai, 
mas cujo silêncio aparente não pode abafar 
o grito indorrnido de uma Nação que se faz 
afinnativa. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n~ 13, de 1988 (n~ 17/8ff, 
na Câmara dos Deputados), _que aprova o t~- _ 
to da Convenção n9144, da Organização Inter
nacional do Trabalho- OIT, sobre consultas 
tripartltes para promover a aplicação das nor-

mas internacionais do trabalho, adotada em 
Genebra, em 1976, durante a Sexagésima Pri
meira Reunião da Conferência Internacional 
do Trabalho, tendo 

PARECER F AV ORA VEL, sob o ·n, I S. de 
1989, da COmissão '"' 

-De Relações Exteriores e Defesa Naclo~ 
nal 

·-2-· 

Votação, _em turno úntco, do Projeto de Lei 
do Senado nç 280, de 1985-DF, de iniciativa 
do governador do Distrito Federal, que con
cede ao Doutor Plínio Catanhede, ex-prefeito_ 
do Distrito Federal, um subsídio mensal evita
lício, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob o n' 35, de I 989, da Co
missão 
----.Do Distrito Federal, nos termos de subs

titutivo que oferece. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei 

do DF n~ 12, de 1989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que di~õ_e s_obre 
a gratificação extraordinária dos servidores da 
tabela do Tribunal de_Contas do Distrito Fede
ral e dá outras providêndas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 36, de 1989, 
da Comissão 

-do Distrito Federal 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Re
solução n9 20, de 1989 (oferecido pela-Comis
sãO- do Distrito Federal como conclusão de 
seu _Parecer n9 38, ~J989, cOm-Voto venCidO 

- em SeparadO do Senador Maurício Con:êa). 
que api-ova as coiltas do Governador do Dis
trito Federal, referentes ao exercício de 1987, 
ressalvadas as responsabilidades imputáveis 
a gestores por infrações legais e danos patri
moniaiS de_ qualquer espécie. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n~ 24, de 1989 - Comple
mentar, de autoria do Senador Ruy Bacelar, 
que estabelece normas para o adequado trata
mento tributário do ato cooperativo. (Depen
dendo de patecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos.) 

-6-
. Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n~ 31, de 1989, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que inclui entre os 
crimes de responsabilidade do Presidente da 
República a inobservância do preceituado no 
art. 62 da Constitúição. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cldadanía.) 

-7-
0iscU5São, em turno único, do Projeto de 

Resolução- n" 183, de 1988, de autoria da Co-
missão Diretora, que revoga o it~m VI do art 
406 e o ari. 412 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, áprovado pela Re
solução n~ 58, de 1972, tendo 

PARECER, sob o n9 44, de 1989,_ da CO
misSão 

-de Constituição, Justiça e Odadania, peJa 
constitucjonalidade e juridicidade e, no mérito, 
favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a ·sessão. 

(Levanta~se a sessão às 16 hOras e 50 
-minutos.) -

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JARBAS PASSARINHO NA SESSAo DE 
24-5-89 E OOE, ENTREGUE À REWSÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS· 
TERIORMENTE 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-. 
si dente, Srs. Senadores, esta matéria que _está 
sendo discutida dá margem a várias especu
lações a respeíto. Uma eu vi referida pelos 
Senadores Itamar Franco e Jamil Haddad e 
eu não posso me eSquecer de que, bem ou 
mal, estive dirigindo a PreVidência no Brasil 
por cerca de 5 anos, por períodos distintos. 
E evidente que a Previdência Soda!, depois 

-do que cOnsegUimos fàzer -na Constituinte, em 
grande parte pela intervenção pessoal do meu 
brilhante Colega de Bancada do Pará, Senador 
Almir Gabriel, repara uma profunda injustiça 
que caracteriza, inclusive, a violência contra 
a filosofia da Previdência. A filosofia da P.revi
dência, na aposentadoria, era exatamente esta~ 
a pessoa aposentar-se e ficar em condições 
de não ter erosão daquele valor real de compra 
ao longo do resto de sua vida Agora, infeliz
mente, numa situação inflacionária, hiperinfla~ 
cionária como vívemos, Lsso acontece. O meu 
caso, pessoal, como Coronel da Reserva do 
Exêrcito Brasileífo. Eu me aposentei, passei 
para a reserva, como se fala no Exército no 
posto de coronel. Hoje, eu ganho, o que gahha 
um capitão da Ativa, e se eu demorar um 
pouco mais, chegarei brilhantemente a sar~ 
gente. Essa é uma conéüção que se dá pelo 
processb inflacionário que se vive, e é precisO 
ser levada em consideração pela Previdência. 
Nisso eu me bato, porque realmente é uma 
necessidade. Nesse ponto eu discordo do que 
ouvi aqui da parte de dois eminentes Colegas 
e amigos, como ·o Senador Itamar Franco e 
o Senador Jamil Haddad. A Previdência não 
pode, evidentemente, a partir do momento em 
que, por decisão tomada na Constituinte, num 
gesto de audácia, partindo para o sexto país 
do Mundo, passando do sistema de Previdên~ 
c{a Social para o sistema de seguridade, rec~ 
ber ainda novos encargos. Isso é preciso ser 
muito bem conceituado, a partir do momento 
em ciue se faz o Plano de Custeio, para compa
rá-lo com o Plano de Beneficies, porque mUito 
pior será se ámaii.hã a Previdência não pagar 
as aposentadorias. Então, é importante que
se leve em conslderaçáo isso. É_ da responsa~ 
bilidade do Governo. O outro lado para o qual 
eu chamo atenção é dõ de_ acbrir esperança 
e perspectivas que, sabemos, Sr. Presidente, 
provavelmente não serão consumadas. 
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Vamos votar aqui um salário míniino de 
120 cruzados. O nobre Relator, Senador Már
cio Lacerda, falou que_era um salário de fome 
e é, porque somos um País de fainintos. Quari
do passei a primeira vez pela Previdência, a 
média de contribuição era de 2 salários mini
mos entre o maior e o menor. Agora, 17 anos 
depois, a média de contribuição ê de 3 salários 
mínimos. Levamos 17 anos para subir apenas 
esse degrau no patamar da pobreza brasileira 

Ainda há pouco, o Seiiádor Ronan Tito falou 
na pobreza. Realmente, a Previdência, o INPS, 
sobretudo, é_ um imenso seguro dos pobres. 
Não pode bancar grandes aposentadorias, na 
medida em que é um Seguro dos pobres. E 
somos uma sociedade pobre. É impOrtante 
que se leve isso em consideração. 

Estamos em um ano eleitoral importantfs
simo, e ninguém quer, evidentemente, ter uma 
posição desagradável em relação à massa de 
pobres existentes no Brasil Mas levantaremos 
uma expectativa aqui provavelmente para ser 
vetada pelo Presidente da República. 

Era mais interessante que a proposta apre
sentada, e a'qui anunciada pelo Líder do 
PMDB, tivesse sido aquela aprovada, a partir 
do momento em que daríamos um va1or com
patível com a pobreza brasileira, para a isso 
corresponder, e daríamos o abono, desvincu
lando detenninado tipo de beneficio, que não 
é apenas da Previdência no campo nacional, 
são as prefeituras, são oS' Estados que tam
bóm têm esses encargos, além de algumas 
entidades de benemerência que não agüen
tarão isso. 

Ora, de um dos piores níveis de salário míni
mo da América do Sul, pior que o da Argen
tina, pior que o da venezuela - quando se 

leva em consideração o_valor oficial em dóla
res -, se passarmos para 120, ficaremos aci
ma de 100 dólares, ficaremos com o melhor 
salárhinínimo de todos os países da América 
do Sul e talvez também do México._ .. 

A fndia, e eu não entendo, a Índia dá trezen
tos e trinta e quatro dólares, é um país faminto 
também, mas provavelmente s6 defere esse 
valor aos brâmanes. De modo que é uma ilu
são supor Isso. Precisamos, de fato, melhorar 
essa condição do salário mínimo, que teve 
o seu piqúe, o seu melhOr valor real, _em 1949. 
De lá para cá, ao longo de todos os governos, 
houve o achatamento_ desses valores. Então, 
a sociedade empobreceu_ e estamos vendo 
que esse va1or, que é realmente um valor, co
mo disse o Senador Márcio Lacerda, extrema
mente baixo, levou à crise de consciência do 
Senador Leopoldo Pe-res, que mostrou nisso 
um espírito público fora do comum, num mo
mento em que as pessoas têm medo de votar. 

Eu já paguei, St. Presidente, por uma infâ
mia levantacra no Pará e desgraçadamente tra

. zida até a este Plenário, dizendo que eu, como 
Ministro do Trabalho, havia dito que o salário 
mínimo dava para o sujeito viver, tomar uma 
cerveja no fim- de cada semana, e ainda colo
car dinheiro na caderneta de poupança. Isto 
foi uma miséria de tal modo inventada, que 
paguei milhares de votos por isto, quando 
nunca, como Ministro do Trabalho, eu poderia 
ter a estupidez de dizer tal coisa. Tenho até 
provas àadas pelo presidente atual da Contag, 
que já era presidente àquela época, me defen
dendo e afirmando o oposto. Ora, eu havia 
dito como Ministro do Trabalho exatamente, 
como disse ainda há pouco o Relator da matê~ 
ria, que o salário mínimo é um salário de fome; 
eu diria até de sobrevivência. 

Agora, somos uma sociedade pobre, vamos 
votar e jâ ouvimos a palavra do_ nosso emi
nente Senador, nosso Colega de bancada, Ro
berto Campos, a respeito da i_ei_da oferta _e 
da procura. Vou votar também espedalmente 
com a possibilidade de pedir esses destaques, 
para não fazennos do Senado uma Câmara 
a reboque da Câmara dos Deputados. Seria 
demais também que nessa proposta aprovada 
na O~mara dos Deputados, como bem alertou 
o Senador Itamar Franco, houvesse um artigo 
que dissesse que fica vedado ao Senado apre:. 
dar essa matéria. Era" só o que faltava colocar 
aqui. -

Então, isso, r~almente, de acordo com a 
posição que tomamos aqui, como quase a 
totalidade dos lfderes, suponho, é o pedido 
de destaque para derrubar e -deixar que o Presi
dente da República fale depois. 

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Pai~ 
mas.) 

ERRATA 

Tre<:ho .do discurso pronunciado pelo Sr. 
João Menezes na sessão do dia 3-5-89 e publi
cado às fls. 1.816 do DCJY (Seção I!) _do_ dia 
9-5-89. 

Onde se lê: 
"Nós examinamos os saltos que têm dado 

as mulheres, ocupando os mais altos cargos 
no Legislativo, no_EXec_utivo oU no JUdiciário.", 

Leia-se: 
"Nós examinamos o·s saltos que têm dado 

as mulheres, chegando até à Lua, ocupando 
os mais altos cargos no Legislativo, no Execu
tivo ou no Judiciário." 
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SENADO FEDERAL 
RETIFlCAÇÃO 

.. 

No Diário do Congresso Nacional, Seção II, n• 42, datado de 20 de abril de 1989, retifique-se 
a numeração de suas páginas: · · 

de 1324 para 1325; e 
de 1325 para 1324. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da C:oilstituição, 
eu, Nelson C:amelro, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 24, DE 1989 

Autoriza o Governo da União a realizar operação de empréstimo externo ni:J viil<?r 
deUS$ 99,000,000.00 (noventa e nove inllhões de dólares americanos). 

Art. 1' É o Governo da União: nos termos do inciso V do art. 52 da Constituição Federal, 
autorizado a realizar operação de emp(~o externo no valor deUS$ 99,000,000.00 (noventa e nove milhões 
de dólares americanos), junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), 
destinada ao fmanciamento parcial do "Projeto Controle da Malária na Bacia Amazónica", a cargo da Superinten
dência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), do Ministério da Saúde. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 30 de maio de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEl DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

l-ATA DA 67• SESSÃO, EM 30 
DE MAIO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do DF n~ 23/89, que 
dispõe sobre a participação popular no 
processo legislativo do Distrito Federal. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 127/89, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que dispõe sobre a propaganda eleitoral 
gratuita em 1989, e dá outras prOvidências. 

1.2.2- Comunicação da Presidên· 
cia 

-Convocação de sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30-minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO MAl4 -Justificando 
o Projeto de Lei do Senado n"' 128/89, que 
estabelece os limites entre os Estados do 

· Acre, Amazonas e Rondônia, e regulamen
ta o § 59 do art. 12 das Disposições Consti
tucionais Transitórias, que encaminha a 
Mesa. 

SENADOR RONAWO AR4GÃO- Dí
vida externa. Soberania da Amazônia. 

SENADOR MAURIOO CORRÉA- Pro
jeto de lei regulando a propaganda eleitoral 
gratuita. 

SENADOR NELSOI'I CARNEIRO- Cn
se na Companhia Siderúrgica Nacional, 
em Volta Redonda. 

SENADOR IRAM S<IRANA - ReMa ar
tigo da Folha de S.._ Pauloi que o envolve 
em irregulari®des do IPC. 

SENADOR JM!IL HAODAD - Refuta 
artigo da Folha de S. Paulo, envolvendo-o 
em irregularidades do IPC. Implantação de 
fábrica de pol!propileno em Sáo PaulO, em 
detrimento do Pólo Petroquímica do Rio 
de Janeiro. 

:.· f~-

EXPEDIENTE 
CENTRO GAA.FICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NAQONAL 
Impresso sob a responsabahdade da Mesa do Senado Federal 

AS SI NATU RAS 

Semestral ........... . .......... >. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ... ....... ............. ................ NCz$ 0,06 
Trragem. 2.200-exemplareis. 

SUMÁRIO 
1.2.4- Requerimentos 

-Nn 296/89, de autoria do Senador Me i
ra Filho, requerendo_a retirada, em caráter 
deftnltivo, do Projetei de Lei do DF_n9-6/89. 

- N~ 297/89, de_ autoria do Sen.3dorJu
tahy Magalhães, requerendo licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no pe
ríodo de 31 de maio a 14 de junho. Apro
vado. 

1.2.5- Apreciação de matérias 

-Requerimentos n9' 295 e 294/89, li
dos em sessão anterior. Aprovados. 

1.2. 7 -Requerimentos 

- N9 298/89, de urgência para a Mensa
gem n" 104/89, relativa a pleito do Governo 

--da União. 
- N" 299/89, de urgência para o Projeto 

de Lei do DF n<> 18/89, que dispõe sobre 
os vencimentos dos membros da carreira 
de Procurador do Distrito Federal e dá ou
tras providências. 

1.3-ODEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n" 13, de 
1988 (n9 17/88, na Câmara dos Deputa
_dos), que aprova o texto da Convenção 
n" 144, da_ Organização Internacional do 
Trabalho-orr, sob(e consultas tripartites 
para promover a aplicação das normas in
temzu;ionais do trabalho, adotada em Ge
nebra, em 1976, durante a Sexagésima Pri
meira Reunião da Conferência Internado-
nal do Trabalho. Aprovado. À promulga-
ção._ -

Erojeto de Lei do Senado n"' 280, de 
1985-DF, de iilic:iativá do Govemã-dor do 
Distrito Federal, que concede ao Doutor 
Plíoio Catanhede,_ ex-prefeito do Distrito 
Federal, um subsídio mensaL e vitalício, e 
dá outras providências, Aprovado, nos ter
mos do Substitutivor 

À Comissão Diretora para a redação fi
mi. 

Projeto de Lei do DF n"' 12, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que dispõe sobre a gratificação ex
traordinária dos servidores da tabela de 
peSSfoal do Tribunal de Contas do Dfstrito 
Federal e dá outras providências. Aprova
do. À Comissão Diretora para a redação 
fmal. -- -

Projeto de Resolução n-o 20, de--1989 
{oferecido pela Comissão do Distrito Fede
ral como conclusão de- seu Parecer n"' 38, 
de 1989, com voto vencido em separado 
do Senador Mauricio Corrêa), que aprova 
as contas do Governador do Distrito Fede
ral, referentes ao exercício de 1987, ressal
vadas as responsabilidades imputáveis a 
gestores por infrações legais e danos patri
J!lOniais de qualquer espécie. Aprovado. 
A Comissão Diretora para a redação final. 

Projeto de Lei do Senado n" 24, de 1989 
--= Complementar, de autoria do Senador 

Ruy Bacelar, que estabelece normas para 
o adequado tratamento tributário do ato 
cooperatiVo. (Retírado da pauta pela Presi

- d~ncia.) 
Projeto de Lei do Senado n" 31, de 1989, 

de autoria do Senador Itamar Franco, que 
inclui entre os crimes de responsabmdade 
do Presidente da República a ínobse!Vâh
da do preceituado no art. 62 da Consti
tuição. Rejeitado, após parecer proferido 
pelo Senador Od Sabóia de Carvalho, ten
do usado da palavra os Senadores Itamar 
F rance, Marcondes Gadelha, Chagas Ro
drigues, José Ignácio Ferretra, Leopoldo 
Peres e Leite Chaves. Ao arqutvo. 

Projeto de Resolução n~ 183, ae 1988, 
de autoria da Comissão Diretora, que revo- · 
ga o item VI do art. 406 e o art. 412 do 
Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado p~la Resolução n9 58, 
de 1972. Aprovado. A Comissão Dftetora 
para ·a redação final. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a 
O~demdoDI~ 
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-Mensagem n9 104/89, em -regime de 
urg'éncia, nos termos do Requerimento n" 
298/89, lido no Expediente. Ãprovada, nos 
termos do Projeto-de Resolução n" 25/89, 
após parecer proferido pelo Senador Ra
chid Saldanha Derzi, tendo usado da pala
vra na sua discussãO os Scinãdores Mar- -
condes Gadelha, Leite ChaVes,-Jamil HadK 
dad, Olavo Pires, Jarbas Passarinho, Edi
son Lobão, Mário Maia, Carlos Patrocínio, 
Itamar Franco e José Jgnácio Ferreira. A 
Comissão Diretora. 

-Redação final do Projeto de Resolu
ção n~ 25/89, em· -regime de urgência. 
Aprovada. A promulgação. -

-Projeto_ de Lei do DF n" 18/89, em 
regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n<> 299/89, lido no Expediente. 
Aprovado com emendas, após a leitura do 
Parecer n9 67 -DF. À Comissão Diretora pa
ra a redação final. 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DFn918/89; em regime de lu'gêricia.Apro-

vãda--:7\-sanção do Governador do Distrito 
Federal. 

-Ofício n? 1.321/89,-do t5eputado Paes 
-de Andrade, comunicando, ocorrência de 
erro lia redação do § 2<> do art. 29 do Projeto 
de Lei n<> 1.482-C. de 1989, que dispõe 
Sobre o Salário mínimo. Aprovada a retifi
cação. 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n~ 12/89.Aprovada, nos termos do Re
querime_nto n? 300/89. À sanção do Goyer
nador do Distrito Federal. 

1.3.2- Ohi_cursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR DIVALDO SURUAOY. como 
-Uder do PFL - Críticas à administração 
do ex-Governador alagoano Fernando Co
llor de Mello. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Menores abandonados. 

SENADOR EDISON LOBAO - Crise 
da infância no mundo. 

SENADOR CARLOS PATROC[N/0-
Problemas do .l;stadó QO TOcantins. 

SENADORC/DSABÓMDECARVALHO 
-Mudança de comportamento do funcio
nalismo do Banco do Brasil. 

1.3.3 - Designação da Ordem do 
DJa da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N'" 157 a 160/89 

3 -MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

5 -COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 67~ Sessão, em 30 de maio de 1989 
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, 
Mendes Canale, Pompeu de Sousa e Áureo Mello 

As 14 HORAS E 30 MINQT()$~ ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENÁDORES: 

Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Áureo Mello - Odacir Soares - Olavo Pires 
-Aimir Gabriel- Moisés Abráo -João Cas
telo - Alexandre Costa - Edison Lobão ....;; 
Chag-as Rodrigues - Afonso Sanc~o - Cfd 
Sabóia de Carvalho '"""-"" Mauro Benevides -
Lavoisier Maia - Raimundo Lira - Jutahy 
Magalhães - Ruy Bacelar - João Calmon 
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro -Itamar 
Frãrico- Ronan Tito- Mário Covas- Mau
ro Borges-lrapuam CostaJunior- Pompeu 
de Sousa - Maurício Coirêa - Meira Filho 
-Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacer
da -Mendes Canale- Rachid Sa:J.danha Der
zi-Wilson Martins-Leite-Chaves -Affonso 
Camargo -José Richa-Jorge Bomhausen 
- Nelson Wedekin - Carlos Chiarem. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 42 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalh( 

Sobre a mesa projitqS çle lei que vão ser 
lidos pelo Sr. 19-Secretário, 

São lidos os seguintes 

Projetas 

-PROJETO DE LEI DO 
DFN• 23 DE 1989 

Dispõe sobre a participação popular no 
processo legislativo do DF. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Em face do disp-osto no parágrafo 

19 do artigo 16 Ato das DisPosições Constitu
cionais TransitóriaS e o regulamentado no pa
râgr_~fo único do artigo 29 da Resolução no 
157, de 1988, do Senado Federal, a iniciativa 
popular no processo l_egíslativo, referido no 
parágrafo 49 do artigo 27 , extensiva à Câmara 
Legislativa do DF. pelo parágrafo 3o do artigo-
32 - da Constituição Federal - é definida 
na presente lei. 

-Art. zo A iniciativa popular a que se refere 
o artigo anterior será exercida pela apresen
tação à Mesa do Senado Federal de projeto 
de lei. 

Art 3~ A inicià.tiva popular regulamentada 
por esta lei pode ser exercida: 

I-pelos sindicatos e associações profis
sionais que tenham como base territorial o 
DF: 

IT- pe!l~s associa_ções de moradores regis
tradas de acordo cotn a lei; 

l!l -pelos partidos político_s organizados no 
DF; . 

N- pelas demais associações civis, desde 
que registradas legalmente; 
V- por 1 (um) por cento, no mínimo, do_ 

eJeitorado do DF, distribuída pelo menos por 
3 (três) zonas eleitorais. 

Arl 4<- Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Uma das conquistas democráticas de im
portância singular entre as que foram inseridas 
na nova ConstitUição e que- eleva o Brasil ao 
nível das democracias modernas, garantido
ras da participação popular direta no processo 
legislativo, diz respeito à iniciativa popular na 
feitura das leis. E assim que o parágrafo 29 
do artigo 61 define a iniciativa popular no pro
cesso legislaUvo federal, através da apresen
tação, por parcela do eleitorado nacional, de 
projeto de lei à Câmara dos Deputados. 
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No nível regional, o parágrafo 4~ do artigo 
27, que dispõe sobre o poder legislatiVo esta
dual, informa que a lei disporá sobre a inicia
tiva popular no Estado respectivo, sendo _que 
o parágrafo 39 do artigO 32 disciplina que da 
mesma forma se procederá quanto ao Dísbito 
Federal, cabendo, dessa forma, à Câmara Le
gislativa do DF regulamentar a iniciativa popu
lar no processo legislativo distrital. 

Como a Câmara Legislativa do Distrito Fe
dera] só se instalará em 1991. a Assembléia 
Nacional Constituinte, em sábia dedsão, dele
gou ao Senado Federal o exercício daS prerro
gativas legais que a Constituição garante
àquela futura Câmara, entendendo que o bis
Dito Federal e o povo, deveriam, desde já, co
meçar a exercer a autonomia que a nova Carta 
Magna lhes outorga. 

O Senado Federal, por sua vez, através da 
Resolução no 157/88- regulamentou como 
exercerá as prerrogativas referidas no pará
grafo anterior, que lhes foram concedidas .. 

Dessa forma é que, embasada nos dispo
sitivos da resolução citada, esta Comtssão, por 
sugestão do Deputado Augusto de Carvalho, 
apresenta este projeto de \e~ o qual se insere 
na mesma perspectiva adotada pela Consti
tuinte ao delegar ao Senado a __ ço_mpetência 
de Câmara Legislativa do Distrito Federal, qual 
seja, a de garantir, desde já, ao povo do DF, 
o exercício das prerrogativas_que a nova COns
tituição lhe concede. 

Por tudo isso, acreditamos que o pres~~te-
projeto com os aperfeiçoamentos que vierem 
a ser propostos, regimentalmente, nesta Casa, 
seja tomado lei. 

Sala da ComiSsão do DF, 16 de maio de 
1989. -Mauro Benevldes- Presidentet\feira 
Filho. - Rona!do Arãgã-o - Ciirlos cle __ CarlL _ 
- Ney Maranhão- Aureo Mello -Mauricio 
Corréa - Saldanha _D_erzi - Wilson MartinS 
-Dirceu Carneiro -Mauro Borges. 

ANTEPROJETO DE LEI DE 1988 

Dispõe sobre a participaçAo popular no 
processo legi~ª-tjvo dç DF. 

Art 1" Em face do disposto no parágrafo 
19 do artigo 16 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias e o regulamentado no 
parágrafo único do artigo 2<:> da Resolução Jlo 
157, de 19_88, do Senado F~d_eral, a iniciativa 
popular no processo legislativo, referida no 
parágrafo 4<:> do artigo-27, extensiva à Câmara 
Legislativa do DF pelo parágrafo 39 do artigo 
32 - da Constituição Federal - é definida 
na presente Lei. · 

Art. 29_ A iniciativa popular a que se reft;re 
o artigo anterior será exercida pela apres_en
tação à Mesa do Senado Federal de proJeto 
de lei. 

Arl 39 A iniciativa popular regulamentada 
por esta lei pode ser exe_rcida: __ _ 
I- pelos sindicatos e associações profis

sionais_ que tenham como base teJ;"ritorial o 
DF; 

II- pelas associaçQes de moradores, regis
tradas de acordo com a lei; 

III- pelos partidos políticos organizados no 
DF: - -

lV-pelas demais associações civis, desde 
que registradas legalmente; 

V- por 1% (um por cento) no mínimo, 
do eleitorado do DF, distribuído pelo menos 
por 3 (três) _zOna.s eleitorais. 

Art: 4: Esta l~_i entra em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Uma das~_C:ot1quistas democráticas de_im
portância singular entre as que foram inseridãs 
na nova ConStituição e que eleva o Brasil ao 
nível_ das democracias modernas, garantido
ras da participação popular direta no processo 
leg_~slativo, diz re.spelto à iriíciativa popular na 
feitura das leis. E assim que o parágrafo 2" 

_ do artigo 61 define a inic_iativa popular no pro-
cesso legislativo federal, através da apresen
@Ç~9. por parcela ~o eleitorado nacional, de 
projeto de lei à Câmara dos Deputados. 

No nível regional, o parágrafo 4~ do artigo 
27 que dispõe sobre o poder legislativo esta
dual, informa que a lei disporá sobre a inicia
tiva popular no eStado respe<:tivo, sendo que 
o parágrafo 39 do artigo 32 disciplina que da 
mesma forma se procederá quanto ao Distrito 
Federa~ cabendo, dessa forma, à Câmara Le
gislativa do Dr regulamentar a iniciativa popu
lar no processo l~islativo distrital. 
_ Como a Câmara Legislativa do Distrito Fe
deral só se intalará em 1991, a Assembléia 
Nacional COnstituinte, em sábia decisão dele

-g_ou ao Sena_~o Federal o exerçfcio das prerro
gativas le-gais que a Constituição garante 
àquela (utura Câmara, ~tend~r:tdo que o Dis
trito Federal e o seu povo deveriam, desde 
já, começar eJ exercer a autonomia que a nova 
Carta Magna lhes outorga. 

O Senado Federal; por sua vez, através da 
Resolução n9 157/88 regulafnentou com-o 
exercerá as prerrogativas, referidas no pará
grafo anterior, que lhes foram concedidas. 

Dessa forma é embasado no parágrafo úni~ 
co do artigo 2~ dessa Resolução- retro citada 
-que faculta aos deputados eleitos pelo Dis
trito Federal a ~pi-esentação.!! Mesa do Setl.ado 
de anteprojeto de Lei. do interesse_do DF, que 
venho_ encaminhar o presente anteprojeto de 
lei; o qual se insere na mesma perspectiva 
adotada pela Constituinte ao delegar ao Sena· 
do a c;ompetência de Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, qual seja, a de garantir, desde 
já, ao povo do DF, o exefcício das prerro
Qafivas-que a nova ·constituição lhe concede. 

Po~_tudo isso, acreditamos gue os Senhores 
SenaCfcires acolhEir~o est~ anieprojeio, trans
formando-o em projeto de lei que, com os_. 
aperfeiçoamentos necessári_os, esperamos se
ja tomado Lei. - Deputado Augusto Carvalho 
-PCB/DF. . . . . 

PARECER 

Da ÕJmíSsáo do Óistrito Federal soDri/'
anteproj"eto de lei dQ _Distrito Federal, 
"que dispõe sobre a partiCipação popular 

no processo legislativo do DF'; de autoria 
do Deput_!Jdo Federal Augusto Carvalho. 

Relator. Senador Ronaldo Aragão 
O Deputado Federal Augusto Carvalho, elei- _ 

to por Brasma, encaminhou à Mesa do Senado 
Federal anteprojeto de lei de interesse do Dis~ 
trito Federal, nos termos do disposto no Pará
grafo único da Resolução n~ 157/88, que esta
beleceu as normas de funcionamento do Se
nado Federal no exercício da competê~c-ia de 
Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Encaminhado a esta Com(ssão o antepro
jeto, cabe a nós, nos termos do art. s~ da 
supradtada Resolução, examiná~lo prelimi
narmente, apenas para decidir quanto à opor
tunidade de sua tramitação. 

O anteptojeto visa a regulamentar a partici
pação popular na feitura das leis de interesse 
do Distrito Federal, disciplinando a iniciativa 
popular no processo legislativo distrital. 

A proposição _do nobre Deputado Augusto 
CaNalha visa, portanto, à criação de norma 
requerida por dispositivo constitucional, que, 
ao tratar da iniciativa popular de leis nos Esta
dos e no Distrito Federal. estabelece que a 
lei disporá sobre o assunto. (Art. 27, § 49, con
jugado com o art. 32, § 3~. da Constitutção 
FederaL) · 

Assim sendo, nesse momento em que esta
mos todos empenhados em preparar as leis 
que disciplinarão as disposições de nossa 
Constituição recém-promulgada, não há co
mo negar que o anteproJeto é extremamente 
opmtuno e deve ter su._a tramita_ção iniciada 
na forma de projeto de lei, nos termos previs
tos no art. 89 da Resolução n~ 157/88. 

Ademais, além de atender a necessidade 
criada pela Constituição, o projeto de lei prevê 
normas que se ajustam perfeitamente ao disci
plinamento legal Ora existente, nada havendo 
a obstar, portanto, quanto à sua juridicidade. 

-Assim sendo, é o parecer favorável ao início 
da tramitação. 

Sala da Comissão do DF, 16 de maio de 
1989. - Mauro_Benevlde_s, Presidente - Ro
naldo Aragão, Relator - Saldanha Derzi -
Meira Filho-MauroBorges- 1-Ví/son Martins 
-Maurído Corr~a-Carlos De'Cadi~Áureo 
Mel/o - Ney Marilnhão -Dirceu Carneiro. 

(À Comiss5õ do Distrito Federal! 

PROJETO DE i.EJ DO SENADO 
N• 127, DE 1989 

Dispõe Sobre a propaganda eleitoral 
-- gratw'ta em 1989, e dá outras providên

cias. 

O CongrêSsO Nadànâf deêreta: 
Art.- P Na transmissão -gratUita petas 

em~soras d_e: rádiQ e televisão, em horário r~
servado a partido político, para difusão do seu 
programa partidário, não será permitida divul
gação de imagem ou de mensagem visual, 
oonora ou audiovisual, .direta, indireta ou subli
minar, de c.:!hdidato declarado a_ car9'6 efetivo 
por outro partido. _ 

Parágrafo único. Incide na vedação de que 
trata_ este artigo qualquer tipo de mensagem 
que consista_ em declarações, sugestões, indi-
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cações, _ou imagens, símbolos e demais mo~ 
dalidades de propaganda feita por essa filiada 
ou não ao partido po11tico cujo horário não 
corresponda_ao da transmissão do dia, ou feita 
por pessoa filiada ou não ao partido político 
a que pertença o horário, relativamente a pro· 
gramas, idéias, propaganda ou campanha de 
outro partido. 

Art. 2° A cada partido Político corri repre
sentação no Congresso Nacional, existente 
em 5 de abril de 1989; será concedida, até 
14 de julho de 1989, trànsmlssãO gratuita pe
las emissoras de rádio e televisão destinada 
à difusão do seu programa partidário, por tem
po igual ao utilizado por outros partidos que 
durante o ano de 1989 1lãjeim prOCedido em 
desacordo com o disciplinado no art. 1 o e seu 
parágrafo único desta lei. -

Parágrafo únko. Para os efeitos deste arti: 
go, os partidos políticos poderão requerer ao 
Tribunal Superior Eleitoral, até 10 (dez) dias 
contados da publicação desta lei, a requisição 
de que trata o art. 118, parágrafo único, alínea 
"e", da Lei n9 5.682-, de 21 de julho de 1971,
alterada pela Lei n~ 6.339, de 1? de julho de 
1976, definindo a data, o partido responsável 
e o nome do _candidato _referentes à trans
missão em que fundamentaram os pedidos 
de compensação de tempo. 

Art._ 3? Compete ao Tribunal Superior 
Eleitoral expedir instruções para a execução 
do disposto na presente lei. 

Art. 4? Esta lei entra em vigOr ·na data de 
sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Por vez.es ocorre um partido_ político que 
não tem candidato próprio, utilizar-se _do horá
rio destinado pela Justiça Eleitoral à difusão 
do seu programa partidário, para divulgar, o_s
tensiva ou subliminaimente, mediante cessão 
do espaço de tempo que lhe foi conc_edido, 
nome de pessoa declarada candidata a cargo 
eletivo por outro partido, ou até para promov_er 
a sigla de partido estranho ao horário. 

A simples participação de um candidato, 
que não o do próprio partido, em programa 
gratuito veiculado pelas emissoras de rádio 
e televisão, além de acarretar desvantagem 
aos partidos cujos candidatos não são o alvo 
daquela propaganda escusa, atenta contra o 
prinápio que-inspiroU -õlegi51ãd0fã: disCiPlinar 
o rateio do tempo para divulgação de cada 
partido,_obedecída a respectiva -exclusidade de 
horário. 

O presente projeto de lei tem- por escopO 
corrigir a anomalia que Vem sendo constatada 
durante este ano, fazend~o através de dispo
sitivos que vedam terminantemente a cessão 
de horário a terceiros e que ressàrcem os parfi: 
dos do tempo que o situou em desvantagem. 

Sala das Sessões,_30 de maio de 1989.
Senador Mauricio Corréa~ 

LEGISLAÇÃO CTT ADA . 

LEI N'· 5.682,DE21 DE JULHO DE 1971 

(Texto consolidado) 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

TÍTULO XI 
Das Disposl-;ões G~Fais 

Art. 118. Os partidos terão função permaM 
nentes através: 

1- da atividade contínua dos serviços parti
dários, incluindo secretaria e tesouraria; 

11-da realização de palestras e conferên
cias nos setores subofdfnados aos diversos 
ôrgãos de direção partidária; 

lll- da promoção de congressos ou ses
sões públicas para a difusão do seu programa, 
assegurada a transmissão gratuita, pelas em
presas de rádio e televisão; 

IV- da manutenção de cursos de liderança 
política e de formação e apelfeiçoamento de 
administrad()res municipais, promovidos pe
los órgãos dirigentes - nacional ou regional; 
-v- da criação e manutenção de instituto 

de doutrinação e educação política destinado 
a formar, renovar e aperfe"içoar quadros e lide
ranças_ partidárias; 

·VJ..:.:.. da oi'Q-âf!-_ização _e manutenção de bi· 
- bliotecas de obras políticas, sociais e econôM 
micas;~ -

VII..:.._ da ediÇão de boletins ou outras publi
cações. 

ParagrafO úri1_Cô. Na transmissão gratuita 
pelas emissoraS de-rádio e televisão- dos con
gfess-os- OU sessões públicas, referidos no inci
so 111, observar-se-ão as seguintes normas: 

a) as emissoras são _obrigadas a realizar, 
para cada um dos partidos, em rede e anual
mente, uma transmissão de 60 (sessenta) mi
nutos em_ cada estado ou território, e duas 
em __ âmbito nacional, por iniciativa e sob ares
ponsabilídade dÕs diretórios regionaiS e nacio-
nais; ____ - --

b) os ·congressos ou sessões públicas se
rão gravadas e transmitidas a· partir de vinte 
e -quatro horas depois; 

- C) ri.ão será permitida a transmissão de 
congressos ou sessões públicas realizados 
nos anos de eleições gerais, de âmbito esta
dual ou municij:lal; nos 180 (cento e oitenta) 
dias que antecedam as eleições e até 45 (qua
renta e cinco) dias depois do pleito; 
~o-d) na transmissão destinada à difusão do 
programa ·partidário, não setá permitida pro
paganda de candidatos a cargos eletivos sob 
qUalquer- pfeteXt.o; 

e) cadf} transmissão será autorizada pela 
Justiça Eleitoral, que fará a necessária requi
sição dos horários às emisSoras de rádio e 
televisão, mediar::tte requerimento dos parti· 
dos, com antecedênda, de_ pelo menos, 30 
(trinta) dias da data da relização do congresso 
ou sess~o pública. 

(À ComJ~sá.Q_de Constituição, Justiça 
e aáãdania) . 

O SR- PRESIDENTE (Mendes Canale)
Os projetes lidos serão publicados e remetidos 
às comissões competentes, sendo, após a s_ua 
distribuição em avulsos, aberto o prazo de 5 

-dias úteis para apresentação de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
A Pre~idência convoca sessão conjunta a reali
zar-se hoje, às 18 horas e 30 minutOS, no ple-
nário da Câmara_ dos Deputados, destinada 
à apreciação da medida provisória n? 53, de 
3 de maio de 1989; de vetos presidenciais 
e de decretos~leis. 

Há oradores inscritos. 
Concédo a palaVra ao nobre Senador Mário 

Maia. 

O SR- MÁRIO MAIA (PDT- AC Pronun
cia o seguinte diScurso. Sem revisãO dó ora
dor.) -Sr. Presideilte, Srs. Senadores, ontem, 
fizemos pronunciamento_ desta tribuna te~n
do comentários sobre o caso que já está se 
tomando uma novela, o litígio entre "o meU 
Estado. O Acre, e o Estado de Rondônia na 
discussão da posse de uma área de terra que 
fica encravada na parte ocidental da Amazô
nia, a leste do Estado do Acre, ao sul do Estado 
do Amazonas e ao noroeste do Estado de 
Rondônia. 

Sr. Presidente, essa discussão vem-se arras
tando sem que os órgãos competentes to
mem providências - e neste caso -o Con
gresso Nacional, como falei ontem, tem a sua 
parcela de culpa, uma vez que o art. 12 das 
Disposições ConStitucionais Transitórias de
terininà" que S-e formasse dentro de noventa 
dias uma comissão composta de 1 O parla
mentares e cinco outras pessoas, de elevado 
saber, designados pelo Poder Executivo para 
estudarem as fronteiraS dos Estados, princi
palmente aquelas que estivessem st:lb litígio, 
como é o caso presente. 

Ontem, Sr. Presidente, declaramos à Casa 
que apresentaríamos em complementação ao 
nosso pronunciamento, um projeto de lei que 
determinasse a Caducidade da linha Cunha 
Gomes e estabelecesse novos marcos limítro
fes para oS Estados do Amazonas, Acre _e Ron~ 
dônia. 
- Nesta oportunidade, passamos a ler o pro

jetO corri a sua respectiva justificativa para que 
fique registrado nos Anais do Congresso Na
dona!, não só através da letra, mas também 
de viva voz através da gravação, o nosso ponto 
de vista no que diz respeito aos atuais limites 
qUe -devem eStabelecer defmitivamente aS lin
des entre esses Estados_ da "FederaÇão. 

PROJETO DE LEI 

DO SENADO N• 128, DE 1989 

Estabelece os limites entre os Estados 
do Acre, Amazonas_ e Rondônia, e regula
menta o §59 do art. 12 das Disposições 
Constítucíomds Transitórias. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1? Os limites dos Estados do Acre, 

Amazonas e Rondônia, nos termos do § 59 
do art. 12 das Disposições Constitucionais 
Transitórias, ficam estabelecidos pelos se-
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9uintes pontos geodésicos e suas respectivas 
linhas de encontro: 

I- Marco de Fronteira Internacional n? 86 
situado no ponto geodésico da latitude, Lat. 
S: 07' de-Cí1,!40'', e longitUde; Cong. 73' 47' 
40,781 ": 

Este ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
está registrado aqui no mapa que apresento _ 
à consideração de V. Ex-s, para visualmente 
constatarem o que foi estabelecido pelo IBGE, 
através de comissão tripartlte formada por re
presentantes dos Estados do Amazonas, Acre 
e Rondônia 

O ponto a que me referi é este que registra 
as cabeceiras do rio Java ri. Daí, por uma linha 
que alcança a foz do igarapé Guajará, à mar
gem esquerda do rio Juruá, na latitude de 
597'33", e décimos_de segundO. 

Os nobres Senadores podem acompanhar, 
no mapa, a descrição. Estou-nesse pontci so
bre o río Juruá. 

Continuo, no projeto:--

Peru e Bolívia, deve ser substituída por outro 
referencial mais moderno e adequado à colo
nização verifiCada naquele pedaço da Ama
zônia Ocidental brasileira. Os limites ora pro
postos têm a intenção de determinar não só 
a -soluçãq dos problemas envolve.ndo dispu~s 
fefritorials que intranqü.ilizam as populações 
daquela região, na atua1idade, como também 
dar um ordenamento à sua ocupação econô
mica que garanta o desenvolvimento e a tran
qüilidade definitiva daquelas sofridas popula
ções que antes de acreanos, amazonenses ou 
rondonienses, são brasileiros por opção e de
tenninação. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1989. Se
nador Mário Maia. 

_(À Comissão de _Constituiçgq- Justiça 
e Gdadania) 

Sr. Presidente, uma vez aprovado este proje
to, fféa declarada, _definitivamente, a caduci
dade desta velha linDa Cunha Gomes que nª9 
corresponde, absolutamente, às Yerdades Iin
deiras do presente momento entre esses gran
des Estados da Federação. 

Era o que tinha a dizer, SI-. Presidente._(Muito 
f?e.~Jl __ _ 
- O SR: PREsiDENTE (Mendes Canale)-

-0 projeto cuja justificativa aCaba de ser lida 
.e..apresentada pelo ilustre Senador, será publi
·cado e remetido às Comissôes competentes. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo Aragão. 

"daí em direç.ão a leste até a foz do 
igarapé Guajará, à margem· esquerda do 
rio Juruá, situada no ponto geodésico de 
latitude, Lat S: 07° 33" 05,914"; e longi
tude, Long. W: 72° 35" 03,294"; dai em 
dlreção à leste até a foz do rio Jurupari, 
à margem direita do rio Envfra, no ponto -
geodésico situado na latitude, Lat S: 07° 
50" 41,220'' é longitude, Long. W: 70° 
03" 16,075"; daí em direção a leste até 
a foz do rlo Caeté, à marge'm dO rio Lace, 
no pontQ geodésico situado na latitude, 
Lot. S: Qgo 02" 56,569" e no longitude, O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
Long. W: 68o 38" 48,021" daí em direção · RO. PrOriunàa O_ seguinte-discurso. ) - Sr. 
a leste até a foz do igarapé Paquetá, à Presidente, Srs. Senadores, no final da década 
margem direita do rio Acre, situada no de 70, quando a dívida externa já assumia 
ponto geodésico situado na latitude, Lat. o _contorno do grande problema em que viria 
S: 09? 33" 37,918" e longitude, Long. W: a transformar-se nos anos 80, aventou-se ~a 
57o 30" 58,936'';- daí em direção a 1eSte possibilidade de vender~se _a floresta amazô-
até a foz do rio RJozinho, à margem direita nica para resgatar nossos débitos internacio-
do rio Ituxi, situado no ponto geodésico nais,à-semelhançadodiscursoque,comalgu-
de latitude, Lat. S: _o_go 29" 09,020" e lon- mas diferenças, hoje se defende. Por diletan-
gitude,long. W. 66o __ 47" 47,310" deste - tismo, o Professor Hilgard O 'Reilly Stemberg, 
ponto, em linha reta até encontrar, a leste, titular da Universidade da Califórnia, dispôs-se 
a serra do Divisor, seguindo pela sua cu- a calcu1ar o preço desse património, mesmo 
meadaatéanascentedoigarapédosFer- sabendo que ele transcendia qualquer valor 
reira no ponto de latitude, Lat. S: ogo 2_8". materiaJ que pudesse lhe ser atribuído. 
e longitude, long. W: 65° 27"; daí descen~ lõrrtandO por base o estoque de madeira 
do 0 igarapé dos Ferreira até sua foz situa- disponível nas matas amazónicas e sua cota-
da à margem esquerda do rio Madeira, ção no mercado internacional, como relata 
no ponto geodésico compreendido pela no-ensaio "Reflexões sobre o D_esenvolvimen-
latitude,LatS:09036"ealongitude,long. to e o Futuro da Amazônia", Stemberg, que 
W:65°.24",eapartirdestepontosubindo é braSileíro e também Professor Emérito da 
0 rio Madeira até a foz do rio Abunã, na Universidade F_ederal do RIO-de Janeiro, che-
fronteira com a Bolívia, e subindo 0 ri_o gou à fabulosa cifra de cinco trilhões de dóla-
Abunã conforme estabelecido pelo Trata- -- res, eqUiValente a uma vez e meia o Produto 
do de Petrópolis. Nacional Bruto de uma nação poderosa como 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data os Estados Unidos, capaz de resgatai- não so-
de sua publicação. mente a divida externa brasileira, mas, prova-

Art. 3o Revogam-se as disposições velmente, a de todos os grandes devedores 
em contrário. -_do Terceiro Mundo, e, ainda, deixar um bom 

Os Iimftes originais brasileiros, determina
dos pelo Tratado de T õrdesilhas, foram flexibi
lizados pela ação dos bandeirantes e de des
bravadores. Da mesma forma, a linha Cunha 
Gomes, que originalmente foi empregada pa
ra definir os limites dO Brasil com seus vizinhos 

dínheiro nos cofres do Tesouro Nacional. 
É evidente, Srs. senadôres, que a Amazônia -

não -está nem estará jamais à venda, maS: o 
cálculo ilustra. sob uma ótica bem humorada, 
uma ínfima fração de seu po~ncial econó
mico, sem leVar em consideração as funções 
que sua floresta -que recohlre 32 por cento ~ 

do território nacional - representa para o 
ecossistema regional, do País e do próprio 
planeta, como uma das mais imortantes fon
tes_ de calor, cuja preSeJVação é e_ssenclal para 
a estabilidade do clima. 

Nós reconhecemos -êl- fundamentalidade 
desse papel, da mesma fOrma como admiti
mos que as tentativas emprendidas para ocu
par e desenvolver a Amazônia, em sua maioria, 
não foram e não têm sldo bem-sucedidas, 
mas a região jamais se auséntou de _nossas 
preocupações, especialmente agora que o 
Brasil retomou o caminho_da democracia. Pe
la primeira vez, a floresta ãmazônica foi inscrita 
numa Constituição, a de 1 _988, ao lado da 
Mata Atlântica, da Serra _do Mar, do Pantana] 
Mato-Grossense e da Zona Costeira, comO 
"património naC:íonal", cuja utmZação deverá 
ser feita dentro de condições que assegurem 
a preservação-do ambiente. 

Os ins1,.1ces?ÔS ~ que a Amazônia foi_ levada: 
nas últimas décadas - é sempre bom que 
se ressalve - decorreram de medidas toma
das em foros fechados, sem a audiênda da 
sociedade nacional e sem uma discussão po1í

, tica que considerasse a qUalidade e o impacto 
dos projetes a serem aJi implantados. Desde 
o surto da seringa, no final do seculo XIX, 
até os nossos dias, o planejamento e a ocuPa
ção da região vêm-se guiando por interesses 
estranhos à região e, às vezes, do próprio País, 
sem que disso resultassem beneficies a não 
s_er para os investidores_ estrangeiros. A lista 
é mais substandosa do que extensa: Fordlân
dia, PrOJeto Ja"ri, Grande Carajás, etc. 

Não é apenas por isso, Sf. Presidente e Srs. 
Senadores, que rejeitamos com veemên-cia, 
as tentativas de demonstrar que somos in
competentes para administrar a Amazônia. 
Mesmo que isso não nos sirva de: consolo, 
foram estas mesmas nações, _que hoje nos 
acusam, aquelas que primeiro dilapldaram os 
próprios recursos-naturais_ e são responsáveis, 
atualmente, pelo alto grau de degradação eco
lógica do planeta, o que concorre para uma 
se_flsível diminuição da qualidade de vida não 
apenas de seu povo, mas também de toda 
a humanidade. 

Hâ menos de 300 anoS, ria América-do Nor~ 
te ex:istiain 365 milhões de hectares de flores
ta, com mais de 1.000 variedades de árvores; 
atualmente, só restam 18 milhões-de hectares, 
com apenas 262-espécies. Para _essa amarga 
contabilidade, os Estados UnidoS participaram 
de forma expressiva, arrasando quase toda sua 
floresta da Costa Leste, além de dizimar toda 
a nação Sióax. e fazer apologia cfesse"--triste
feito em dezenas de mmes sobre sua glorios.:~
marcha para o Far West. 

A natureza não perdoa tais desvarios: a tem
peratura da Terra aumentou meio grau no 
último sé<:ulo e o efeito estufa acelera-se ante 
as chuvas ~cjdas - d_esencadeadas pelas in
dústrias dos paíseS desenvolvidos --o Uso 
intensivo de -bens indUstriafs à base do cloror 
fluorcabono põe a deScCiiierto a superfície da 
Terra, ao provocar-o-rompiinento da camada 
de oz.ônio, expondo seus habitantes aos devas
tadores efeitos da radiação _ultravioleta. Pela 
própria contingência do desenvolvimento limi-
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tado dos países do Terceiro Mundo. sua parti
cipação nessa destruição é. desproporcional 
aos ónus que lhes querem agora atribuir. 

Por uma questão de coerência, vale a pena 
reavivar a memória daqueles que se esque
cem tão rapidamente de sua participação nes
sa conta: a liberação de gás carbónico na at
mosfera como resultado das queimadas ama
zónicas, não chega a sete por cento das emis
sões totais desse elemento em to.do o mundo. 
Os Estados Unidos liberam quatro vezes mais 
dióxido de carbono do que o Brasil e, num 
cômputo geral, os países do Primeiro Mundo 
estão queimando o equivalente a uma Amazô
nia, a cada ano, ao jogar nada menos do que 
seis bilhões de C02 n&_ atmosfera. 

. A denúncia do cantor Sting - -e_ni. su_a ex
cursão européia, levando o- Cacique Raoni a 
tiracolo --. de que a floresta tropical está sen
do destruída por derrubadas, mineração e 
criação de gado a uma velocidade de ao cam
pos de futebol por minuto, merece reflexão, 
muito embora revele o caráter sectário de sua 
campanha, porque visa expor-nos à execração 
internacional, sem levar em consideração o 
passado devastador dos patses desenvolvidos 
e seu presente concurso para a poluição pla
netária. 

Na verdade, a preocupaçao, do cantor in
glês pela mata amazónica parece ser única 
e exclusivamente em função do papel- ainda 
insuficientemente dimensionâdo- que a área 
exerce para o bem-estar das nações do Primei
ro Mundo. O artista, por exemplo, não se mani
festou quando o Exxon Valde:z, numa manobra 
caratteri~adaroent!'tlrresponsável, inundou, 
com 42 mil toneladas de petróleo bruto, vasta 
área do oce~mo_ que banha o Alasca, num aci
dente ecológico de proporções impossíveis de 
delimitar. E o que dizer da contínua· poluição 
dos oceanos, das explosões atômic:as experi
mentais, das armas biológicas desenvolvidas 
secretamente, entre outras agressões conti
nuadamente perpetradas contra o meio? 

Ainda assim, Srs . .Senadore:s, cQI1sidero que 
devemos à região Norte uma nova concepção, 
um novo paradigma para orientar seu desen
volvimento. Afinal, circunscrita ao desenho da 
Ammõnia Legal, represenla 59,1 por cento 
do espaço nadonal e 69 por cento de todo 
o territórlo álnazônicO:l"'a-diviSãO regfonal, de
têm 42 por cento do território bn~sileir.Q e C9fl1· 
porta 71 vezes a Bélgica, 64 vezes a Holanda 
e 12 vezes e meia a Frans;a. Abriga 280 mi
lhões de hectares de florestas -:-C!Ue lhe co"n
cede o título de maior florseta contínua do 
mundo - e drena para os oceanos 20 por 
cento de toda a água doce proveniente de 
todos os contin~ntes. 

É uma caracterização FlSica grandiosa: trêS -
horas de descarga do rio Amazon~s seriam 
bastante para abastecer de água, por um ano, 
um país de quatro milhões e meio_de habi~n
tes, como é o-caso-de lsr<;\el. Só dispensa o 
titulo de pulmão verde do mundo porque con
some à noite todo o oxigénio que produz du
rante o dia; mas é um enorme reservatório 
de carbono, o elemento químico mais impor
tante na constituição dos seres vivos. e é exata
rnente nessa vitalidade que reside o grande 

mal das queimadas porque, ao combinar-se 
com·o- ar, transforma~se no gás carbônico e 
concorre, de acordo com as proporções libe
radas, para o gradual aquecimento da atmos
fera. 

Aliás, a dimensão das _queimadas amazô
nicas acolhe um grande enigma: de acordo 
com o ponto de vista de quem informa, assU
me uma proporção diferente. O Banco Mun-

- _çl.j~ reporta-se a queimadas na proporção de 
12 a 20 por cento, enquanto o Instituto Nac:o
nal de Pesquisas Espaciais indica a devasta
ção, pelo fogo, de 5,12 por cento para toda 
a Amazônia Legal. A_diferença de percentual, 
contudo, não ê nada animadora quando con
ffórifáda com números que acusam o cresCi
mento das áreas carbonizadas de 1975 a 
1980, da Ordem _de 0,51 a 12,6 p-or cento 
em Rondônia,_ de 0,69 a 7,1 por cento no Pará, 
de_ntre os Estados mais atingidos, evidencian
do a velocidade com que o fogo vem destruin
do urn patrimônio certamente irreparável. 
~eportando-se a Gomez-Pompa, Vazques~ 

Yanes_e Guevara, o Professor Sterriberg lem
bra que "se o ritmo da destruição exceder 
o da recuperação, mesmo os chamados re
cursos renováveis_ não voltarão, não reverterão 
à sua condição ant~rio(~ Pelos seus conceitos 
a flores~ perenifólia hidróflla- t.im dOs cinco 
tipoS da vegetação predominante na região 
-representa um recurso não-renovável, inca
paz de "regenerar-se quando submetida a cer
tas fOrmas de exploração muito difundidas". 

A floresta representa, de fato, um dos mais 
importantes potenciais amazôniCos, com 15 
milhões de metros cúbicos de madeiras alta
mente c:omercializáveis. l'jo. entélnto, é dificfl 
compreender como ê possível de - tennos 
30 por cento- os mais otirriiStas meilcionam 
60 por cerito - das madeiras tropicais do 
Planeta e participar apenas com um por cento 
do mercado intemadonai. Está claro, com es
sa estatrstica, que as riquezas amazônfca·s es~ 
capam ao controle- público e deixam de con
correr para a prosperidade da região, da mes
ma forma que a soja no Sul do PaíS-' dá ao 
Paraguai um status de exportador inexplicável 
para quem não planta um só hectare do pi-o-
duto. · · 

Tãlvez mais importante do que decifrar esse 
enigma é saber como proceder à exploração 
da madeira, sem romper o frágfl eqUilíbrio das 
florestas, mai~ um prodígio do <:lima do que 
do solo, consolidado graça~ a uma perfeita 
simbiose com o meio. Investigar essa fnter·re-
lação é certamente_ o de~fto que se tmpõe, 
porque o aproveitamento madeireiro, segun
do algumas correntes técnicas, é uma voca
ção natural da_ região. Alegam que a fiadeira 
é matéria-prima de uso universal, renovável, 
e que os-países detentores de reservas flores
tais estãQdestinados.a cumprir, no SécUlo 
XXI, papel semelhante àquele assumido atual
mente pelos produtores de petróleo. Avançam 
na sua defesa ao lembrarem que o ano 2000 
deverá inaugurar a era da xiloquímica, e asse
guram que o controle dos recursos madei
reiros e dos processos tecnológicos e quími
cos das matérias-primas florestais represen
tará uma inexcedível fonte de poder. 

Eptretanto, há quem discorde desta voca
ção, com _base na constatação de que uma 
floresta de rendimento deve proporcionar a 
extração de um mínimo de 200 m_~tros -cúbí
cos de madeira por hectare/ano, sendo pou
cos os tocais onde é possível alcançar esse 
volume. Assim, acreditam que_ o abate_ conti-_ 
nuado de árvores vai acabar ensejanc:lo o sur
gimento de uma flor_~sta __ s_e(:lJndád_a, bastante 
empobrecida. Rebatem também a hipótese de 
reposição de mudas nos pontos onde árvores 
nobres foram derrubadas, c-omo o louro e o 
mogno, porque, como explicam, essas espé
cies floresceram- em épocas que proporcio
naram condições para isso, pois, como árvo-

- res heliófilas, necessitam de luz para se desen
volverem. CornO a floresta amazônica é uma 
cobertura vegetal em clímax, sem ciàrelras na
turais, o-replantio afigura-se uma utopia. 

fica evidente, Sr. Presjdente, Srs. Senadcr 
res, que· não há outro caminho para apro
priar-se dessa riqueza, sem violentar a natu
reza, -senão através da pesquisa e da investi
gação científica. Estima-se que existem cerca 
de quatrO-mfl espécies de árvOres na· Amazô
nia, maS nem metade_ delas está cata1ogada 
Sem esSe conhecimento e a criação de ban· 
cos de gennoplaSma- para garantir o estudo 
não-apenas das áreas desCOnhecidas já degra
dadas, mas também de todo esse rico acervo 
-, perde-se a oportunidade de resguardar se
mentes e brotos, por exemplo, que um dia, 

··mediante cruzamentos e enxertos, poderão 
garantir a exploração racional da floresta. 

Foi por esse caminho que se chegou a uma 
seleçâo genéfica para o café brasileiro, livran
do-o- da praga da ferrugem. E será certamente 
por essa via que Póderemos, algum dia, explo-
raro mogno- madeira requisitadíssima, que 
alcança excelente preço no mercado interna
cional-, cujo cultivo é inviabilizado por uma 
lagarta que ataca os brotos terminais da planta 
e mostra-se infensa a qualquer agrotóxico. 

Outra riqueza asso.ciada a esta são os vege
tais oiiferos, como o pau~rosa e a maçaran
duba, que poderia substituir, com larga. vanta
gem, certos derivados do petróleo, com visí
veis ganhos para nossa balança comer<: ia!. To
davia a persistir a fonna rudimentar c(o apro
veitamento dá madeira e a derrubada tndiscri
minada das essências, muito em breve elas 
estarão completamente extintas. Se nA.o hOu
ver uma consciehtização_a respeito da neces
sidade-de preservar essa fonte de riqueza, com 
a adoção de medidas práticas como o cadas
tramento dos que operam com a atividade, 
seguida de intensa fiscalização, estaremos 
condenando ao desaparecimento_um recurso 
que não se renovará. 

Outra vocaçãO amazônica que não-se-cori:.. 
firmou foi agropecuária, até porque, de 75 a 
80 poi cento de seus solos são inaptos para 
a atividade agrícola e as ár~as propícias oçorw 
rem na -fOITria de manChas férte"is, diSpersas 
pela região, privilegiando alguns Estados, co
mo é o caso de Rondônia. Sot11_ain 15 milhões 
de hectares, localizados quase sempre nas vár
zeas, as terras que se prestam a culturas de 
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ciclo curto e à criação do búfalo, espécie prew 
feitamente integrada ao ambiente. 

A tentativa de estab_elec.er-se_ na Amazônia 
um grande criatório de gado, voltado basica
mente para a exportação de carne, revelou-se 
um completo fracasso, não antes sem grandes 
prejuízos. Trocou-se a floresta pela pastagem, 
graças aos incentivos fiscais concedidos a ~m
presas altametne capitalizadas, particularmen
te as multinacionais, e o que se vê hoje são 
zonas desmatadas, com meia dúzia de arti
mais, e terras grandemente valorizadas._ Ou 
seja, limitou-se o beneficio e democratizaram
se as perdas, pois o número de empregos 
gerados foi muito baixo, contrariando as ex
pectativas governamentais, e assistiu-se a uma 
crescente exacerbação do problema agrário. 

Há de __ evidenciar-se. que a pressão migra
tória em direção à Amazônia é o resultado 
da questão agrária irresolvida no resto do País. 
Sua ocupação, contUdo, nos rholdes em que 
vem sendo realizada, não acrescenta bene
ficias a quem quer que seja, porque os migran
tes são desassistidos_ nas questões fUndamen
tais à sobrevivênciª, ou então transplantam 
para a região práUcas agropecuárias incompa
tíveiS- com a eçolOgia local. 

É o _caso, por exeril:plo, das derrubadas ou 
queimadas das capoeiras, muito comuns no 
Centro-Sul, onde-são levadas~a__e_fe!J:Q de três 
a quatro anos. Na Amazônia, nesse espaço 
de tempo, já cresceram árvores com _mais de 
cinco metros de ahura, o que obdga a queima
das mais freqüehtes para contornar o proble
ma. O produto final não poderia ser outro se
não o desgate do solo, a erosá(). o assorea
mento dos cursos d'água e,_ªté, â'$avankação, 
quando não, a desertificação, como hoje s.e 
presencia no municfpio gaúcho de Alegrete. 

A despeito de limitações dessa _natureza, e 
de outras indicações que o investimento em 
pesquisas poderá apontar, há espaço na Ama
zônia para a silvicultura, com téc_nic.a.s apro
priadas, e para plantios sombreados, como 
do cacau, café, feijão_de sombra e palmáceas. 
Cultivos-piloto de dendê e fruteiras, e de espé
cies como castanha, pimenta-do-reino; guara
ná, seringueira, etc., cOnduzidos em locaJs di
tados por um zonea~o ecológico, poderá 
resultar em atividades lucratívas, sem prejuízo 
do ambiente. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR- RONALDO ARAGÃO - Ouço 
o aparte do nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Mala - V. Ex*, como um 
amazônida representante de um dos estados_ 
mais importarites-·oaquela grande região do 
Setentrião, está colocando nos pontos devidos 
a atual situação de al;:tordagem·da Amazônia. 
Eu rile congratulo com V. Ex-, porque estamos 
entre aqueles que acreditam na viabilidade da 
Amazônia sendo explorada racionalmente, 
com técnicas e as ciências modernas. Creio 
que a Amazônia não é uma única região. São 
dezenas de Amazônias. É a Amazônia da foz, 
a Amazônia das cabeceiras dos rios, a Ama· 
zônia das terras firmes, a Amazônia dos alaga-

dos, a Amazônia dos cerrados. Então, real
mente, se colocarmos a ciência e_a_ tecnologia 
a serViço da exploração da Amazônia, nós a 
teremos, praticamente, eterna, e podemos ex
ploiâ-Ia de uma maneira que traga benefícios 
para a sociedade, porque cremos que uma 
grande parte da Amazônia, principalmente 
_aquela onde a floresta ocupa as terras firmes, 
tem-üh1á destinação muito mais agro-silvi-cul
ty_r-ª1 do que agropastoria\, e que realmente 
como V. Ex- S!Jgere, d~ve haver um zonea
mento minucioso ·para que se coloque em 
cada dessas zonas a exploração adequada. 
A ênfase, acredito eu, será na rotatividade da 
~_!oração pa floresta, fazendo-se a exporta
çáo das madeiras já amadurectdas que te
nham cumprido a sua destinação biológica 
e que passam a ter um envelhecimento, e 
até um apodrecimento, uma vez que tenham 
chegado ao ciclo de maturidade biológica, que 
essas madeiras, então, sejam objeto de expio· 
ração, mas que no lugar delas sejam respostas 
as espécies na multiplicidade e na heteroge
neidade da grande Floresta Amazônica. Para
béns a V. Ex" pela abordagem de tão impor; 
tante problema para a economia do Norte bra
sileiro. 

O SR. RONALDO ARAGÃO Agradeço 
ao nobre Senador Mádoli1aia o aparte, sabe
dor que sou do conhecimento'de v.&. um 
estudioso da região Amazónica A região Amã
zônica," nobre Senador, é _muito cantad-a em 
prosa e verso, mas a realidade _é outr_a, Conhe
ce- mujto b~in v. Ex" a -realidade- da região 
Affiazônica. Aoje, inclusive, há um c:an.tor es
trangeiro correndo os países da Europa fazen· 
do a denúncia da devastação da Amazônia 
e Que é preciso fazer alguma coisa. 

No entanto, é preciso_ qUe se diga que a 
Anii:lzêmia é um problema brasileiro no seu 
espaço nacional; que o Brasil tem consciência 
disso; que não ê_ necessário que se faça toda 
essa parafemália a nível internacional, não s_el 
com que intenção; sei que não é a de proteger 
a Amazônia, e sim com interesses na reBiidade 
econômica da região. 

Por isso, nobre Senador Mário Maia, agra
deço a V. Ex* esse aparte, que engradece o 
meu pequeno pronunciamneto sobre essa tão 
_grande reg~ão Amazónica. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
EX um aparte? - ---

0 SR. RONALDO ARAGÃO - É com 
honra que ouço V. ~ riObre Senador Jarbas 
Passarinho, um homem da Amazônia e co
nhecedor profundo dos seus problemas . 

O Sr. Jarbas Passarinhos-- É para me 
ass_ociar às palavras do n0bre Senador Mário 
Maia e dizer que amanhã, na no_ssa Comissão 
Parlamentar de Inquérito, haverá oportunidade 
de ser examinado o rel<;~.tório preliminar. Se 
nós tivermos isenção por parte dos órgãos 
de comünicaç:ão ~de mel$a neste País, a tese 
que V. Ex* está levantando provavelmente vai 
ser realçada. ~gora, se ao contráijo, nós conti~ 
nuarmos os trabalhos que temos feito_ sem 
grande cobertura nessa área, porque ela é 

ofuscada pelo que V. Ex* está dizendo; _um 
cantor que consegue levar o cacique Raoni; 
_consegue que ele seja recebido pelo Ptesi· 
-denie da França; consegue que seja recbido 
pelo Papa, a Sr" Madonna, cantora famosa no 
Mundo , a fazer um espetáculo artístico em 
Nova Iorque e a ler um texto em que ela decla
ra que a Amazônia será objeto de desapare
cimento dentro de 50 anos; enquanto nós ti· 
vermos este tipo de previs_ões feitas pela J?oca 
de pessoas que têm grande efeito sobre os 
fas internãcionãís, difi'cilmente nós chega_re· 
mos a uma conclusão que seja cientificamen
te respeitada. 
~ o que precisamos chegar amanhã e V. 
~ verificará que este aparte que deu o Sena
dor Mário Maia está inserido, precisamente, 
no que estamos cogitando fazer._ D_e maneira 
que parabéns a V. Ex' pelo pronunciamento .. 

O SR- RONALDO ARAGÃO- Agrade
ço a V. Ex", nobre Senador Jarbas Passarinho, 
homem conhecedor profundo Ua região Ama· 
zônica, e hoje Relator da ComiSsão Parlamen
tar de Inquérito sobre esta mesma região. Te.:
mos vistos que determinados chefes-de-Es
tado, para conseguirem uma audiência com 
o Papa; com o Presidente Mitterrand, demo
ram até meses. E vimoS, agora_, o ·cantõr Stihg, 
a voz defensiva da Amazônia, em menos de. 
oito dias conseguiu. E o Presidente Mitterrand, 
segundo a imprensa, teria dito, numa confe
rência na Europa, cjue a Amazônia deveria ter 
uma soberania relativa. 

Não é ppssivel, Sf. Pr_esidente, não é possí· 
vell Este País tem dono! O Brasil não precisa 
deste cantor- e disse muito bem o S:.ehador 
Jarbas Passarinho - , fazendo shows pelo 
mundo, e esses shows não são de graça arre· 
cadando dinheiro. Perg1,1nto: para quem? En· 
quanto isso, a Amazônia precisa fazer-um estU
do sério para o seu desenvolvimento. Com 
esse_ tipo -de propaganda, diminuindo o valor 
da Amazônia, está-se querendO induzir, sub
repticiamente, que o Brasil é irrespOns_ável pa
ra tratar da questão amazônica. Isso é que 
nós não podemos aceitar_ 

Agradeço, nobre Senador Jarbas Passari~
nho,- a contribuição que dá com seu aparte, 
a esta exposição que faço, na tarde_ de hoje, 
no· Senado Federal. 

Prossigo, Sr: Presidente. 
Não nos esqueçamos de que foi graças à 

agricultura de várzeas· que sobrevi'tleram as 
civilizações pré-colombianas que habitaram o 
continente, e cuJos indídos reforçam as supo· 
sições de terem sido muito mais antigas e 
numerosaS do que até então se acreditava, 
Por outro lado, por mais gue_ o General Leôni~ 
das Pires Gonçalves pense o contrário, as cul
turas_ indígenas sempre revelaram sabedoria 
rio saudável convívio mantido. CPlll o- mero, 
dele retirando o essencial à_s_ua s_obrevivência, 
sem· exauri-lo, coisa que o homem branco 
não tem sabido faz_er._ _ 

. O_Prograffia Nossa Natureza, conC:ebldo pe
la assessoria militar ciO governo parã: satisfazer 
à opinião pública mundial, deu fim, pelo me· 
nos provisoriamente, a alguns descalabros
que atentavam contra a integridade amazó-
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nica: proibiu a exportação da madeira em to
ras, suspendeu temporariamente os incenti
vos fiScais para a agropecuária, Criou duas 
florestas nacionais - a de Te fé e do Amapá 
- e propôs, entre outras, a revisão dos crité
rios e índeces de utilizaçãl:Le.. eficiência d"~
áreas florestais, além de abrir um crédito espe
cial de oito milhões de cruzados novos para 
atender a despesas decorrentes de ações de 
prevenção e combate a incêndios e queima
das. 

Essas providências amenizam alguns pro
blemas, mas não são suficientes. O góveino 
deve orientar-se pcir um planejamento integra
do. amplo, direcionado para o conhecimento 
da região, ouvindo democratica_mente a socie
dade local, para evitar os desacertos de toda 
ordem que se tomaram rotina na· Amazônia. 
A Transamazônica, por exemplo, construída 
num periodo em que o regime não admitia 
contestação, foi aberta numa região que dis
põe de 20 mil qwlômetros de hidfo\liaS prati
camente inaproveitadas. Em compensação, 
metade dos 2300km da estrada foram devo
rados pelo mato e o restante transformou-se 
no maior atoleiro do País. 

O que dizer da Hidrelétrfca de TUCUruí; cOns
truída para atender às necessidades dos com
plexos produtores de alumínio - Albrás/A
lunorte, no Pará, e Alumar, no Maranhão -, 
e cuja represa, além de deslocar 20 mil pes
soas que perderam suas fontes e caça e pesca 
e hoje vivem em vilas miseráveis, cobriu dois 
mil e quinhentos quilómetros de floresta? As 
águas do Tocantins e do Araguaia submer
giram, por imprevidência de seus executores, 
20 rililhõc:s de metros cúbicos de madeira no
bre, em razão do que __ serão necessários 1 O 
anos para que o lago se estabilize. 

Pior do que a imprevidência, Senhores Se
nadores, é a incompetência demonstrada na 
construção de Balbina que, com apenas duas 
turbinas em funcionamento, só gera 11 O Kilo
watts/hora, mesmo dispondo de um reserva
tório equivalente ao de Tucurui. O rio Uatamã, 
que abastece sua represa, não tem vazão sufi
ciente, o que, somado à escolha de um terreno 
impróprio para sua edificação, dá atestado do 
monumental desperdício que foi a obra de 
Balbina. A Eletronorte planejou a construção 
de um canal de 28km de extensão para buscar 
água nos rios próximos, mas o Banco Mundial, 
que financiou a hidrelétrica, deScãrtou O pro
jeto como inútil e oneroso. 

A Eletronorte, baseada na constatação de 
que o Pais precisa, a cada ano, de mais de 
três milhões de quilowatts, não desiste de seus 
projetas arnazônicos, entre os quais figura a 
usina de Cararaô, a ter início em 1992, a pri
meira das sete unidades planejadas para se
rem erigidas no Xingu. Mesmo que vá gerar 
11 mil Megawatts, a um custo final de 27 milé
simos de dólar por quilowatt/hora, como a 
empresa apregoa, Cararaô téria de deslocar 
sete diferentes tribos indfgenas, retirando-as 
de seu milenar habitat, sem poder oferecer, 
em troca, a certeza de que esta é a única 
solução técnica, ~col6gica e humana, porque, 
depois de Tucuruí e Balbina, todas as dúvidas 
são permitidas. 

Não se questiona a necessidade energética 
nacional, nem o formidável pOtencial local, Se
nhores Senadores, da ordem de 96 mil Mega· 
watts, o_ dobro da potência elétrica hoje insta
lada em todo o Pais. É imperativo, nessa cru
cial redefinição de como integrar definitiva
mente o território amazônico a_o resto da na
ção, e conduzir esse aproveitamento sem a 
sucessão de traumas das obras anteriores, 
rompendo com o modelo de decisões autori
tárias que tem substituído o saudável debate 
sobre sua oportunidade, conveniência, vanta
gens ·e prejuízos. 

Quando Se incorre ein erros como aqueles 
acwnulados pela Eletronorte na Amazônia, sa
crificam-se desnecessariamente as comuni
dades e o ambiente, e -incorre-se em perdas 
significativas, representadas pela flora e a fau
na e, particularmente, a piscicuhura, que com
põe uma das mais importantes riquezas regio
nais. Num só lago amazônico de área inferior 
a uma quadra de tênis, por exemplo, é possível 
encontrar mais espécies de peixes do que em 
todos os rios europeus juntos. E o que faze
mos? Deixamos que sucw;nbam em represas 
de milhares de quilêmetros, deixando as po
pulações ribeirinhas sem seu alimento básico. 

A pn:o<:upação com a dilapidação do patri
mónio natural da Amazônia, Senhor Presiden
te e Senhores Senadores, deve estender-se 
também às ~riquezas minerais de seu subsolo, 
cuja exploração ou tem predatóroia ou não 
tem reVertido em beneficio do desenvolvimen
to da região e de melhores condições de vida 
para seu povo. Embora seja um dos raros 
projetas que funcionam a content_o, com reia~_ 
tivas atenções para o meio, -qUe foi que o Cara: 
jás trouxe de bom para a região? Represen
tandO üm- investimento superior a 30 bilhões 
de dólares, correspondente, praticamente, a 
um quarto da nossa dívida externa, e é certo 
que as divisas obtidas com a exportação do 
minério não são suficientes para amortizar os 
juros correspondentes ao financiamento. 

No entanto, à exec_eção de Carajás e das 
proSpecções de petróleo e gás natural, o con
trole da economia miner_al da Amazônia está 
al~mente internaclonaliz.;~;_do, como ressalva 
o geógrafo Orlando Valverde, em trabalho pu
blicado na revista Brasileira de Tecnologia, do 
C_NPq. Quando às outras riquezas minerais 
já_ identificadas, não trouxeram nenhuma pros
peridade para quem quer que fosse, como 
o mangânes no Amapá, a cassiterita ~m Ron
dônia ou o salgema do médio Amazonas. 

Pa!':ª uma região que até 1.950 era conside
rada pobre em recursos minerais, as desco
bertas que se sucedem a partir de então, ou 
forilrit âivulgadas, são realmente grandeosas: 
as reservas de ferro de alto teor, de Carajás, 
somam 18 bilhões de toneladas de hamatita, 
itabiritQ e canga; o_rnangânes, tanto do Amapá 
c:_omo do Pará, Péililz 60 milhões de toneladas 
de minério c;le alto teor; o alumínio ~do vale 
do trombetas e de Carajás coloca o Brasil em 
terceiro lugar na lista dos países possuidores 
de reservas de_sse mineral, com seus três e 
rrieto bilhões de toneladas de bauxita; com 
às 45 milhões de toneladas de níquel deposi
tadas no Pará, o País perde em volume mineral 

apenas para o Canadá; as jazidas de caulim 
Glegam a 800 milhões de toneladas,_ é uma 
das ocorrências auríferas mais rentáveis do 
Brasil, das quais Serra Pelada_ representa uma 
das mais produtivas, com uma média de 20 
quilos de ouro por dia, com até 93 por cento 
de teor, figura na amazônia. 

Vista sob a 6tica nacional, a região é deten
tora de 97 por cento das reservas brasileiras 
de bauxita, 77 por cento das províncias estanf
feras, 70 por cento da cassiterita brasileira, 
48 por cento das jazidas nacionais de rnanga
nês, além-de contar com __ uma das maiores 
bacias de salgema, no mé_dio Amazonas. Ao 
lado dessas riquezas, alinham-se outras, como 
o nió]?io, potássio, diamantes titânio, gipsita, 
minerais radioativos, etc.,- originários de um 
subsolo pelo qual ninguém dava um níquel. 

Tantas riquezas, tantos recursos, e- a região 
ser internadonalmente conhecida apet:tas co
mo uma amei3çà ao e·quilibrio planetário confi
gura um contrasenso. O último número espe· 
cial da revista francesa L'Express, dedicado 
à ecologia, abre um grande espaç-o à Amazô
nia, e reporta-se a dados e estatísticas que 
não estão em nossos mapas. É o caso de 
informações colhidas j~to a pesquisadores, 
de que a taxa de umidade da região teria baixa
do em 1 O por cento, e que dos dois milhões 
e meio das florestas tropicais que já estariam 
infecundados,__ segUndo denúncias da FAO, 
cinco quintos estariam na Amazônia. 

Mas as conclusões do trabalho jornalístico 
do L'Express são realistaS: o nervo desta guer
ra é o dinheiro e a salvaguarda das florestas 
_tropicais passa R_ela redução da_dívida_dos paí
ses em vias de desenvolvimento. Admitir isso 
segundo a revista, já é um começo. No entan
to, é fundamental fris~ que meios para ajudar 
a salvar a Amazônia, antes_ que seja tarde d~ 
mais, são bem-vindos, desde que não impU
quem a abdicação de nossos legítimos direitos 
sobre a região, como insinuou o_ Presidente 
François Mitterrand, ao mencionar, recente
mente, o recur_so "à limitação das soberanias':, 
Para nós, que temos viva na lembrança a defe
sa que Rui Barbosa fez em Haia, em 1.907, 
da "igualdade das soberanias", o discurso do 
Presidente francês riãO se afma com os ideias 
que aquela nação à frente de todos as outra,s, 
pegou como condis:ão essencial à vida hu
mana. 

O vigor com que aplicamos à não-inter
ferência estrangeiras nos problemas amazô
nicos nãO tem nada de xen6fog0. -iiliciativas 
como a criação do Instituto lnternãcional da 
Hiléia Amazônia, com poderes de um verda
deiro, e em cujo conselho o Brasil só teria 
um voto, não são facilmente esquecidas, e 
corno também não o são os estados, comple
tamente antiecologicos, desenvolvidos pelo 
Hudson (nstitute de New York, para a_ impla
tanção de grarides lagoS-arriaz:ônicos voltados 
para a produção de energia elétrica, há 25 
anos. A água desse vasto reservatório cobriria 
urt'l.ã área equivalente à do estado de São Pau
lo e as agressões ambi~ntais de uma proposta 
dessa ordem não são difícies de imaginar. 

Depois desta visão generalizada sobre a 
Amazônia, como a que me propus ernpréen-
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der, senhor Presidente e Senhores Senadores, 
mostrando alguns aspectos do seu extraor
dinário potencial, dos problemas com que ela 
se defronta, e as perspectivas que se abrem 
ao seu desenvolvimento, só quero deixar uma 
advertência: se pretendemos contar com uma 
sociedade funcionando à base de recursos re
nováveis, como preconiza o Professor Stem
berg, devemos partir em busca de urna para
digma de desenvolvimento_ calcado na reo
rientação da ciência e da tecnologia. Como 
produto de uma civilização erigida a partir do 
petróleo- cujo esgotamento pressupõe a ur
gente procura de um sUbstituto -, corremos 
o risco de ver nossas_ tecnologias se tomarem 
obsoletas. 

Nessa encruzilhadas entre o antigo e o novo, 
a Amazônia nos oferece, se!;Jundo Sternberg, 
"a oportonidade de quebrar velhos moldes, 
evitando a perspectiva de erros seculares, e 
de experimentar, com novas instituicóes regu
ladoras, as relaçõ_es entre os seres humanos 
e entre estes e o ambiente". Tudo isso, naturaJ
mente, fundamentado numa ética que nossas 
gerações não têm observado, repassando pa
ra amanhã os ônus ou os fracassos de suas 
empreitadas desenvolvimentistas. É preciso 
mudar, começando por esta concepção. (Mui
to bem! Palmas) 

(Durante o discurso do Sr. Senador io~ 
nafdo Aragão, o Sr. SeiJador Mendes ca: 
nale deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Senador Iram Saraiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Corrêa. como Uder. 

O SR. MAaRiCIO CORJttA (PDT-DF. 
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presfdente, Srs. 
Senadores, o Jornal do Brasil de hoje pubUca 
urna farta matéria, assinalando que o candi
dato Fernando Collor de Mello tenta, agora, 
ir ao ar com o Partido Social Democrático. 

Diz o início da matéria: 

"Depois de ocupar os horários gratui
tos da Justiça Eleitoral a que tinha direito, 
o PRN, o PDN e o PSC" ___,. pãrece-me 
que há um equívoco, deve ser PTR -
"parece-me que há um equívoco, deve 
ser PTR - "na televisão, o candidato do 
PRN à Presidência da República, Fernan
do Collor de Mello, quer garantir outra 
hora de propaganda, em rede nacional, 
ocupando, desta vez, o espaço reservado 
ao PSD. 

O partido cuja legenda foi oferecida a 
Ronaldo Caiado e a !ris Rezende e acabou 
nas mãos de Jânio Quadros ficou sem 
candidato, com a renúncia do ex-presi
dente à disputa." 

Por outro lado, sabemos que_alguns parti
dos políticos representam junto ao Egrégio 
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de im
pugnar a eventual participaÇãO desse candi
dato nos programas gratuitos de rádio e televi-

são. O Tribunal acabou indeferindo as impug
nações, alegando, dentre outras razões, o fato 
que, no quadro das normas legais hoje em 
vigor no Pais, ter autorizado à censura prévia, 
o monitoramento do programa o_u a sua retira
da do ar, quando nele repontasse determinada 
pessoa. E com:lui a Presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral que não é da responsabi
lidade do Poder Judiciário a disciplina legal 
do registro dos partidos ou da propaganda 
gratuita. 

O que S. & está dizendo aqui é que, para 
se evitar a presença de qualquer candidato 
em programa gratuito de rádio ou televisão, 
toma-se indtspensáver que o Poder Legislativo 
crie condições legais para que essa presença 

_n!3 televisão ou no rádio seja impedida. 
Temos as Lideranças aqui representadas. 

Sabemos que hoje um candidato que compa
receu à televisão, durante três vezes consecu
tivas, percorrendo o Brasil inteiro, entrando 
em tc>dos os lares, terá uma vantagem extraor
dinária sobre os outros. Ainda que os candi
datos que não tiveram essa mesma vantagem 
percorressem o Brasil Inteiro, com o- maior 
esforço fisico, jamais conseguiram adiantar 
quanto adiantoU o candidato que apareceu 
nos três programas de rádio e televisão. 

De sorte que, para se evitar isso, anuncia-se, 
hoje~ que será alugada a sigla do PSD; amanhã 
outro, e teremos uma sucessiva presença de 
candlâáiOs em desfavor, em desequilíbrio 
com· relação aos outros candidatos que estão 
no páreo. 

Por ísso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
acabei de apresentar um projeto e vou solicitar 
às Lideranças desta Casa assinem comigo o 
requerimento de urg-ência, porque somente 
assim teremoS um instrumento legal capaz 
de impedir que candidatos possam compa
reçer _a rádios e televisões, usando os progra
mas partidários para suas propagandas pes
soais de candidato. 

De modo que acabei de apresentar, hoje, 
e espero que as üderanças o subscrevam esse 
requerimento de urgência,_ a fim de que tenha· 
mos, c_omo Já disse, um dispositivo legal, uma 
lei, afinal, que venha conjugar esta crise. Tra
ta-se apenas restabelecer o equilíbrio. Na me
dida em que, o Sr. Presidente, um candidato 
vai à televisão com umá vantagem enorme 
_SObre_ os outros, é necessário que esse equilí
brio seja restabelecido para os outros candi
datos. 

O Sr. Cid Sabóiajle Carvalho- Penníte 
V. EX' um aparte? 

O SR. MA()RiCIO CORRtA- Trata-se 
de--uma Comuriícaçã6, ma5, se a PreStdénci.3 
deferir, com orhalor prazer concederei o apar
te a V. Exl'. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -Sendo 
uma comunicação, abdico do aparte. Pensei 
qileV. Ex' estava falando pelã Uderança, por
que pe1a Liderança cabe o :a,parte. 

O SR- MACIIÚCIO CORJttA V. Ex" tem 
razão, concedo o aparte a V. &, pois estou 
falando por cessão do Senador Mário Maia. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nobre 
Senador Maurício CoiTêa, queria apartear V. 
Ex'l- para apoiar as considerações que estão 
sendo feitas, neste momento, aqui, no Senado 
Federal. Até lembro um aspecto muito impor
tante: que um candidato _à Presidência da Re
pública deve apresentar uma doutrina, deve 
ter uma linha partidária, e que fica muito estra
nho quando um candldato à Presidência _da 
República se utiliza de programas que cabe
riam a partidos de ídeários variados e, quem 
sabe, até conflitantes. Isso parece mais esper
teza, parece mais um aproveitamento indevido 
e boje, com a força que tem a televisão no 
Brasil, é claro que aqueles que tenham dinhei
ro para negociar a cessão desses espaços es
tarão iniciando um novo tipo de comércio que 
deve ser impedido imediatamente, a bem da 
moralidade pública e, acima de tudo, contra 
a cÇ>tTUpção eleitoral. A corrupção tem muitas 
facetas, tem muitos modos de se apresentar, 
e quem sabe se V. EX' não está denunciando 
exatamente o modo de consumar a corrupção 
eleitoral. Apóio integralmente as expressões 
de V.~. 

O SR. MACIIÚCIO CORJttA - Agrade
ço a V. Ex* pelo honroso aparte. 

Apenas concluo, dizendo que já apresentei 
o projeto e espero que as lideranças subscre
vam o requerimento de urgência, para que 
tenhamos um mecan1smo legal que impeça 
esse abuso que está ocorrendo no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Conce"do a palavra ao nobre Senador Nelson 
Camelro, .. ifârâ breve comunfcação. 

O SENHOR NELSON CARNEIRO 
(PN\DB - RJ. Para breve comunicação.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela gravidade 
do assunto, ocupo esta tribuna para incorporar 
aos Anais o apelo que me foi entregue pela 
Associação Comercial, Industrial e Agropas
toril de Volta Redonda. 

Desses doçumentos _desejo retirar os se~ 
guintes tópiCos: -

A CSN se encontra totalmente impossi
bilit<!da de _honrar seus compromissos fi. 
nanceiros já deixando inclusive de pagar 
impostos, fornecedores e empréstimos 
contraídos no País e _no exterior. 

_ -0 passivo a descoberto da empresa 
é de aproximadam-ente NCz$ 
1.000.000,00 (um, milhão_ de cruzados 
novos) equivalente a 7 vezes seu fatura
mento bruto mensal. 

O quadro hoje existente aponta para 
a total inviabilização da empresa, situação 
_esta alcançada por diversas razões políti
cas e econôrnicas dentre as quais a dire-
biz governamental para a siderurgia. 

2 -A Crise Eçonômica da Gdade. 
Nossa cidade com aproximadamente 

400.000 habitantes, tem suas atividades 
oconômicas dependentes direta ou indi· 
retamente da CSN. Desta forma as c;iificul
dades da empreSa refletem prOfunda-
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mente na situação financeira do Muni
cípio e também d~ Estado, visto que Volta 
Redonda é a segunda arrecadação de 
lCMdo Estado com 84% do tributo sendo 
gerado pela CSN. 

Assim os negócios estão paralizados, 
há um clima de grande ansiedade e_ o 
índice de desemprego ameaça aumentar. 

Os atos de violência e vandalismo oco r· 
ridos recentemente_ em nossa cidade co· 
locaram-na perante a opinião púb1iCa co
mo uma cidade violenta e tensa, contra
riando totalmente os princípios e as tradi
ções de nossa ge:nie_. 

Estas atitudes, podemos afirmar foram 
e estão_ sendo· praticadas por pessoas e9-
tranhas à ddade, sem nenhum vínculo 
ou interesse com o municlpio, e tem trazi
do ao nosso povo-momentos de tensão 
e aborrecimentos. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, o Confaz. ne
gou autorização ao Governo do Estado do 
Rio de Janeiro para que perdoasse o paga
mento do ICM devido pela Companhia Slde
rúrgica Nacional. 

A agonia da Companhia Siderúrgica Nacio· 
nal importará na agonia do Município de Volta 
Redonda e de todo o sul fluminense. 

O assunto não é apenas um apelo, é uina 
súplica para que o Governo Federal examine 
a possibilidade de socorrer essa Companhia, 
outrora o orgulho do País e hoje ameaçada 
a cada dia de ser extinta ou perecer, lenta
mente, arrastando consigo não s6 urna cida
de, não só urna região, mas toda a economia 
do Estado do Rio de JaneirO. 

Daí, Sr. Presidente, confiar em que o Gover
no terá olhos para a gravidade da situação. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas) 

DOCGMEJ'ITO A QUE SE REFEI<E CF 
SR. NELSON CAR!Y.EIRO EM SEU PRO· 
NUNCIAMENTO 

F/026 
Ex' Sr. 

Volta Redonda, 29 dê rTiak1 de--19_8!?. 

Senador Nelson Carneiro 
MD Presidente do Senado Federal 
Brasma DF 

Senhor Senador 
Tem a presente o objetivo de levar à V. EX" 

nossas preocupações, com o grave n'iomentó 
em que vive hoje Volta Redonda, notadarnente 
a histórica Companhia Siderúrgica Nacional. 

Para que V. Ex" tenha_ uma melhor visão 
dos fatos, que sabemos já é do conhecim-ento 
de V. ~ face ao elevado cargo que exerce; 
mencionamos abaixo algums pontos de im
portância: 

1 -A Crise da CSN 
A CSN se encontra totaJmente impossibi

litada de honrar seus corraprómissoS ffliéficei· 
ros já deixando inclusive de pagar impostos, 
fornecedores e _empréstimos contr'ãídos no 
País e no exterior. _ 

O passivo a descoberto da empresa é-de 
aproximadamente NCZ$ 1.000.000,00" (Huin 
milhão _de cruzados novos) equivalente a 7 
vezes seu faturamento bruto mensal. 

O quadro hÕje exiStente aponta para a total 
inviabilização da empresa, situação esta alcan
çada por diversas razões políticas e econó
micas _dentre as quais a diretriz governamental 
para a siderurgia. 

2 -A Crise Econômica da Cidade 
Nossa_ ddade _com aproximadamente 

-400.0QO_habftarites, tem súas atividades eco
nómicas dependentes direta ou indiretamente 
da CSff. Desta forma as difiCuldades da em
presa· refletem profundamente na situação fi
nanceira do Município e também do Estado, 
visto qUe Volta Redodnda é a segunda arreca
daçãO de ICM do Estado com 84% dQ tributo 
sendo gerado pela CSN 

Assim os negócios estão paraJizados, há um 
dima de grande ansiedade e o índice de de
semprego ameaça aumentar. 

3 -A Crise Politíca 
Os atas de violência e vandalismo ocorridos 

recentemente em nossa cidade colocaram-na 
peranté a opinião pública como uma Ódade 
Violenta e tensa, contrariando totalmente os 
principias e a tradição de nossa gente. 

Estas atitudes, podemos afirmar foram e 
-- estão sendo praticadas por pessoas estranhas 

à Cidade, sem nenhum vinculo ou interesse 
com o município, e tem. tráiido ao nosso povo 
momentos de tensão e aborrecimentos. 

Senhor Senador, somos sabedores d~ res
ponsabilid-ãde com que V. Ex~ tem tratadO os 
problemas da nação, e em razão de ser V. 
Ex" um político do nosso Estado, sentimo-nos 
no _de\ier de vi~ à vossa presença para pleitear 
vossO apoio e interferência na solução dos 
-problemas de Volta Redonda e da CSN ao 
mesmo tempo que nos comprometemoS" a 
enviar a V. & nos próximos dias um minu
sioSo retatófh cóm um levantamento dos pro
blemas e sugestões para sua solução. 

~--- No momento anexamos cópias de análises 
_ feitas pela PMVR e CSN que ajudarão a escla
recer melhOr, 'o- momento que vive a Cidade 
do Açci. 

·- Sendo o que se apresentã, aproveitamos 
para apres~ntar nossQ tríplice_ e franternal 
eibraço. - Edír Mauricio Moreira, Presidente. 

PREFEITORA MUNICIPAL 
VOLTA REDONDA 
Secretaria .Munidpal de Finanças 

E SE A CSN ENCERRAR SUAS AT!VIDADES 
COMO FICA VOLTA REDONDA? 

ESSa t_em sido uma -pr~c~paç.iio constante 
dos_ habitantes de Volta Redonda; de empre· 
sãrios, jornalistas, profissionais e todos aque
le,s que têm demonstrado interesse pelos 

-·acorlté<:fmentos .rêé.enteS: 1Úintigos com rela
ção- à-Cõ-'-mpanhia SiderUrgica Nacional Há 
uma relé!.Ç_ão_ quase que imediata de toda Volta 
Redonda com a Usina Presidente Vargas. Em 
Volta Redonda se respira a própria Companhia 
Siderúr_gica_- Nac:::_ional. De modo que chega a 
ser inadmissível a possibilidade de se fechar 
a CSN. Mas como Isso já foi até ameaça de 
Ministro da Nova República, e os aconteci
mentos negativos vêm se ~cedendo, há sem-

~·-pre essa iildagação catastrófica no ar. E se 
a CSN fechar, o que acontece com a cidade? 
~_com a receita do Município? Como fica a 

Prefeitura? E o COmêrdo? E- assim~ s~Jcessiva
mente. Embora trágicos, sácf feitas análises 
de toda forma, mas sempre no terreno super
ficial, sem pelo menos mos~ar algurs dados 
económicos s-obre essa negra hipótese. Não 
se discute aqui as implicações relativas aos 
prejuízos históricos que representa o picine
risrno da CSN, mas apenas alguns aspectos 
.m.ªis imediatos e- conCr'etos da decadência 
económica de Volta Redonda. Nas rodas de 
conversas dos moradores locais se diz que 
se confirmadas tal hipóteses milhares de pes
soas ficarão desempregadas, milhões de cru
zados pagos pela CSN a titulo de salários dei
xariam de circular pela Odade; dezenas de 
ernpreíteiros deixariam a cidade por nâo terem 
mais o que (azer; o comércio sofreria drastica
mente com a reducação de vendas; as empre

_sas de transporte coletivo não mais teriam tra
balhadores a transportar; a maioria das esco
las fecharia; a venda de combustíveis na dda
de seria reduzida; a construção civt1 ceSsaria 
suas atividades; o Município não arrecadaria 
mais impostos e por isso teria que deniitir 
a quase totalidade de seus funcionários, e não 
teria corno manter a cidade. São cohseqüên
cias eviQentes. As conseqüências analisadas 
social são imensw-áVeis, tal a tragédia que re
presentaria. Sob o aspecto económico, no en
tanto, pode-se oferecer alguns números que 
servirão pelo menos como elementos de de
bate sobre o assunto, o que pode permitir 
o aprofundamento dos estudos sobre o grau 
de dependência de Volta Redonda em relção 
a CSN: Uma das questões mais freqüentes 
é quanto a arrecadação fiscal por parte do 
EStado e por parte da Prefeitura. Para elucidar 
essa _indagação básica pode-se exemplificar 
com a arrec-ãdação do lCM em Volta Redonda 
Em 1988, o ESta-do arrecadou em Volta Re
donda o valor de NCz$ 25.839278,63 -(Vinte 
e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove 
mil, duzentos e setenta-e oitO cruzados novos 
e _sessenta e três centavos} e desse valor só 
a CSN -pagou 83,39% alcã.nçando ~ NCz$ 
21.548J29,0d (vinte e um milhões, quinhen
tos e quarenta e oito mil, cento e vinte e nove 
cruzados novos). A arrecadação de !CM em 
todo o Estado foi de NO$ 699.355.840.25 

-- (seiscentos e noventa e nove milhões, trezen
tos e cinqúnta cinco mil, oitocentos e quarenta 
cruzados novos e vinte e cilicO centavOs) tendo 
a CSN contribu:ído com 3,08% desse total. 

Neste exercício de 1989, Volta Redonda par
-ticipa com 6446 de i.Jm quarto do ICM arrecã
dado pelo Estado em todo o seu território. 
Esse índice de participação dos municípios 
-lPM - é o segundo do Estado, superado 
apenas pelo IPM da Capital, que é de 60,479. 
A formação desse índice é o resultado de uma 
combinação de fatores - valor adicionado 
arrecadação de ITBI, população, território e 
parcela ftxa em que o valor adicionado tem 
o peso" de 75%, conforme artigo 158,_pará
grafo único, inciso I da Constituição Federal. 
Tal índice é fiXado com base no valor adido

. nado médio dos dois anos anteriores para vi
gorar no exercício segUinte. O índice viQente 
para o exercido de 1989 - 6,446 -é resul
tante dos valores adicionados médios de 1986 
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e 1987. O valor adicionado em 1986, de todo 
o Estado, foi de NCz$ 238.607.009,33 (duzen
tos e trinta e oito milhões, seiscentos e sete 
mil, nove cruzados novos e trinta e três centa~ 
vos); em 1987 for de NCz$ 650.890,128, 42 
(seiscentos e cinqüenta milhões, oitocentos 
e noventa mil, cento e vinte e oito cruzados 
novos e quarenta e dois centavos) .Volta Re
donda contribui COm NCz$ 17.848.055,35 
(dezessete milhões. oitocentos e quarenta e 
oito mil, cinquenta e cinco cruzados novos 
e trinta e cinco centavos) em l986 e NCz$ 
55.490.582, 77 ( cinqüenta e cinco milhões, 
quatrocentos e noventa mil, qUinhentos _e oi
tenta e dois cruzadOs novos e setenta ·e sete 
centavos) em 1987. dos valores de VoltaRe
donda, a CSN contribui, em 1986; com NCZ$ 
14.190.043,03 (quatorze milhões. cento e no
venta mil, quarenta e três cruzados novos e 
três centavos), isto é 79,5% --e em 1987 com 
NCz$ 48.355.280,08 (quarenta e oito milhões, 
trezentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos 
e oitenta cruzados novos e oito_centavos), isto 
é, 87,1%. 

Excluído o valor adldonado da CSN, o rPM 
de Volta Redonda, para o exercido de 1989, 
cairia de 6,446 para 1,148951. Isso significaria 
uma redução na transferência de 10\'\, do Esta
do para o Município, da atual previsão de 
NCZ$ 35.000.000,00 (trinta e cinco mllhões 
de cruzados novos) para NCZ$ 6238A86,65 
(seis milhões, duzentos e trinta e oito mil, qua
trocentos e oitenta e seis cruzados novos e 
sessenta e cinco centavos), em 1989, ou seja, 
unla redução de 82,18%, O orçamento tota1 
do Município cairia, só em função desse fato, 
em 1989, de NCZ$ 49.720.769.90 (quarenta 
e nove milhõ_es, setecentos e vinte mil, sete~ 
centos e sessenta e nove cruzados novos e 
noventa centavos) para NCZ$ 20.959.256,56 
(vinte milhões, novecentos e dnqüenta e nove 
mll, duzentos e cinqüenta e seis cruzados no
vos e cinqüenta e seis centavos). Só os gastos 
com pessoal e encargos para 1989 têm uma 
previsão da ordem de NCZ$" 26.771.319,44 
(vinte e seis milhões, setecentos e setenta e 
um mil, trezentos e dezenove cruzados novos 
e quarenta e quatro centavos) sem considerar 
os repasses para autarquias e fundações. Co
mo manter tais despesas? Mas não é apenas 
a falta do !CM da CSN que faz reduzir o índice 
de participação de Volta Redonda, por que 
também o comércio deixaria de vender e a 
redução seria ainda maior. Uma folha de paga
mento da ordem mensal de NCZ$ 
19.000.000,00 (dezenove milhões de cruza
dos novos) paga pela CSN aos seus empre
gados deixaria de existir, eliniinando esse di~ 
nheiro de circulação no Munidpio. 

A segunda maior fonte de receita do !"\uni
dplo que é o ISS - Imposto sobre Serviços 
- inexistiria, já que sendo quase totalidade 
é paga por empreiteiros da pr6pria CSN. A 
previsão desse Imposto para o exercício de 
1989 é de NCZ$ 3.600.000,00 (três milhões 
e seiscentos mil cruzados novos). 

Outro fator a ser considerado é õ fato de 
que estão cadastrados na Secretaria Municipal 
de Finanças de Volta Redonda, exales 10.897 
contribuintes, _entre comércio, indústria e pres~ 

tadores de serviços. Esse universo de contri~ 
buintes recolheu ao Estado, em 1989,_ de ICM 
o_ valor de NCZ$ 4.291.149,63 (quatro mi
lhões, duzentos e noventa e um mil, cento 
·e· quarenta e nove cruzados novos e seSsenta 
e três centavos), o que significa dizer que a 
CSN sozlilha recolhe o equivalente a 5,02 ve~ 
zes o que contribuem todos esses mais de 
·aez-mil contribuintes. Talves esteja aí a e.xpiiCa
ção para· O desiriteresse pelaS autoridades mu
nicipais (Executi_vo e Legislativo) em melhorar 
as receitas próprias do Munidplo, tornando 
praticamente inviável a cobrança do IPTU e 
do ITBI, tal a insignfficância de seus valores 
e o grande número de isenções concedidas. 
Pois s~ a _CSN esseS impostos mais as taxas 

acabariam de vez, face a desvalorizaçáo dos 
imóveis- ein ·conseqüência do esVaziamneto 
da Cidade. Havia reflexo direto e violento na 
arrecadação do ISS, que é a segunda fonte 
de receita do Municípo. Ê importante que to
dos se despertem para a questão. O Município 
deVe JU1ar junto ao EstadO-e à União no sentido 
de cobrar a sua parte na arrecadação, mas 
não pode deixar de demon.s,trar que t_ambém. 
está preparado para lançar e arrecadar suas 
próprias receitas. Num momento desse, vê-se 
que o Município colocou todos os seus ovos 
·num úniCo cesto. -João Batista de Oliveira, 
Agente Fiscal. de Rendas--GUvan Nascimen
to Marques, Agente Fiscal de Rendas- Osval
do Luis Faccíni, Fiscal de Tributos. 

. TArlELA DE" VAlffiES AliiCIONI\DOS- IIC:<:$ 

LOCAi !806 191!7 JQU.L MÉDIA 

ESTADO DO RIO 238. 60"!. 009' 33 65b. 890 128,112 ()89. 487". 137' 75 a111 :··748. 5ôlf;S7 
VOLT A REDOI\OA 11.848.055,35 !)5.490.582, 77 73.338.638,12 .16 669.319,08 
cs" 14.190.043,03 A8. 355.280,08 02.545.323,10 31.612.661,58 
V. REDONDA (E.XCLUSIVC CSN) 3.658.012,27 7.-135.30?.,5()- 10. 'l9.'G~14:9G_ 5.-886.697,48 

TABELA DE ARREC:f\Di\ÇÃO DE !CM :- ~.iC.:$ 

ANO NO ESTADO FI.! VOLTA REDmH)A 01'1 C';N 

1!188 689.355.840,25 25.638".278,83 ?1 548.12C.l.:Jo· 
:t DO fSTAOO 8,69 3,0R1 

-ÍNDICE DE PARHCIPAÇÃQ OE. VOLTA RF.DONDA NO ICMS- _1989 

VALffi !181 
AD I C I ONAOO 

INCLUSIVE CSN 6,275383 o. 107.404 
_ _EXCLUSLVE CSN 0,978800 o. 107404 

REDUÇÃO 7:: 81\,-10 

CSN-ASPECTOS CONJUNTURAIS E COR
REÇÓES DE RUMOS 

MAI0/89 
Introdução 

A Corilpéinhia Sid€rúrgídi Nacional (CSN) 
é um patrlrnônlo do povo brasileiro. 

Sua criação nasCeu de urna decisão do Pre
. _sidente Getúlio Vargas que, para aproveitar o 
grande potencial e abundância de minério de 
ferro nO Brasil, resolveu criar esta grande proK 
pulsara do infcio da industdalização nacional 
"- a CSN em 9 de abril de 1941. 

A grande usina foi construída em 5 anos 
e iniciai,.! a .. operar em 1946. 

Com produção inicial de 270.000 Vano -
hoje está dimensíonada para produzir 
4.600.000 t/ãno de aço líquido. 

Este nível de""proêlução foi conseguido, atra~ 
vés dos anos e sucesSivos planos de expansão. 

POPULAÇÃO ÁREA FIXO TOTAL 

0,028488 0,004848 o.o2snr 6,445534 
U,028488 0,004848 0,0291111 1, 148951 

82, 17 

QUADRO! 
Plano de Expansões da CSN 

Plano t/ano Térm íno 

Pl·eno A 270.000 !947 
Pleno B 680.000 1954 
Pleno C 000.000 1960 
Jntermediár to 400.000 1962 
E.stâgio [ 1. 700.000 1973 
Estágio [[ 2.500.000 1977 
E.stâgio III 4.600.000 1988 

-A CSN nos seus primeiros 31 anos de pro~ 
dução sempre se mostrou uma Empresa sa
dia e exemplar quanto a absorção das tecnolo~ 
gias de fabricação deaço,·eficaz na sua admi
nístraÇáo e lucrativa nos seus investimentos, 
distribuindo dividendos aos seus acionistas e 
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contnbuindo para o -progresSo nacional. Foi 
efetivamente wn orgulho para toda Nação e 
prova da capacidade e engenhosidade do 
operário nacional. 

Expansão 

O Quadre-I mostra que houve dois saltos 
na produção; um em 1973 com as obras do 
Estágio~II e outro em 1977 com 9 Estágio-III, 
de expansão. 

Ressalta-se que nestas obras foi construída 
outra usina dentro da usina original e, tam
bém, que imobilizações deste porte somente 
podem ser efetivadas com apartes de capital 
externo a Empresa: 

Na execução do E_stágfo-ll ocorreram pe
quenos desvios no cumprimento dos calen
dários físicos de obra e seus necessários_ apar
tes de capital. O término das obras estava pre
visto para 1976 e foi efetivado em 1977. 

Quando da execução do Estágio-Iii as dis
torções foram maiores. A previsão original de 
término das obras era programada para 1981 
mas, lamentavelmente, somente em 1989, as 
mesmas foram encerradas. 

Os principais fatores que motivaram estas 
distorções foram -os sucessivos ·choques de_ 
petróleo e a crise do sistema financeiro inter~ 

nacional, que levaram o País a exaurir sua 
poupança interna. Estas disfunções geraram 
distorç_õ~s financeiras, uina vez que os prazos 
de carência obtidos, para os financiamentos, 
foram ·vencidos sem que a produção resul~ 
tante dos investimentos estivesse disponível 
para o mercado consumidor. . 

A insuficiência de apartes de recursos ade~ 
quados, no tempo próprio, inclusive no que 

--se refere a preço dos produtos, exigiram forte 
dependência de recursos de terceiros que, 
aliacfQS, a alta_ c;los juros, provocaram vultoso 
endividamente _e deterioração do capital de 
gíro, com todas _as cons_eqüências dai advin
das nos resultados dos últimos exercícios. 

------- Preços 

O modelo de política económica exerdtada 
nO Brasil pelos sucessivos governos federais 
a partir de 1977 onerou a CSN com pesada 
COntenção de preços. 

Apesar da inflação c_rescente os índices de 
reajuste de preços, autorizados pelo CIP, foram 
seguidamente inferiol-es aos dos IPAs (fndice 
de Preços do Atacado). 

A defasagem entre os dois índices causou 
perdas sens(veis à CSN, sendo que, mesmo 
quando favorável, não alcança n(vel suficiente 
para ·comperisiir perdas anteriores. 

QUADRO li 

PERDAS POR DEf ASAG!::M DE PREÇOS 

Ano Faturamento bruto 

198'2 135.747 
19B3 283-7711 
1984 1.206.271 
1985 4 362.796 

• 19_86 11.814 
"'1987 36.817 
*1988 275._60'2 

Total 

(*) - Em cruzados 

A CSN deixou de faturar, no p_eríodo 
1982-1988- US$ 2,0 bilhões que causou 
perdas fmanceiras no montante, deus~ 512 
milhõ_es, 

Perda S/ Receita Bruta 
Bi lhãesUS:t Mi 1r1õesCZ$ 

11. 165 56,1 
f!b. 728 l?T,7 

286. 625 161 '7 
980. 308 152,9 

li. 761 111'2,0 
22.391 543,'2 

187,U3 583,5 

2.0117.1 

- O QUadrO III mostrél como-95 dois fatos 
adrria referidos (atraso noS ã:portes de Capital 
e defasagem dos preços) afetaram a saúde 
financeira da CSN. 

lliADHO I I I 

EVOLUÇÃO 01.:. !NOICADORES 

rrodução Aço L iQtlide;o: nespes"'-s F 1nanc. <r.) 

Ano 
LOOO t Corrente LL/RL S/ Rece1ta S/ PeceJt_a 

Bruta L iQ.Jida 

1974 1430 1,?.0 12,54 3,0 
1'37& 1521 1, 12 4, 73 3,53 
1976 1394 1.00 1,43 3,15 
1977 2009 1. 14 2,50 11,59 
1978 2230 1,13 O, 78 8,96 
1979 2348 0,!)1 <s.s3r 6,56 
1980 2545 O.fJ8 1,10 4,69 
1981 '24'28 0.~4 ( 1,36) 111,02 
1982 '24'20 0,45 (21,84) 18,70 
1983 3005 o • .n (26,58) . '28,70 
1984 2518 O.fJ6 ( 18,37} '25, 10 
1985 3544 0,38 (76,68) '21,10 25,20 
1986 4096 0,27 (22, 13) 29,80 
1937 4080 o. 4'2 (811,98} 24,00 
1988 4012 0,37 ( 114,20) 26,00 

Em função da implantação do Plano Verão 
em janeiro/89 ·à relação DF/R L foi em játielrO
=:= 25,0, feVerelfõ = 38,0 e março- = -70,0 
em face do congelamento dos preços e di
nheiro obtido no mercado fmanceiro. 

Coiú::lusâo: 
O endividamento da CSN e, conseqüente, 

deteriorização de sua saúde financeira tiveram, 
basicamente, duas origens: 

-Investimento elevados, sem acoinpanha~ 
mento do calendário de obras e os necessários 
apertos de capital e em decorrência a perda 
das vantagens contratuais previstaS "(prazO- de 
carência). 

..,-Prática de um modelo económico com 
uma política de contenção do preço do aço 
abaixo dos níveis da inflação. 

Estes dois fatos foram praticados pelo Go
verno Federal, apesar de insistentemente aler~ 
tados pelas várias diretorias da CSN, atingiram 
a estrutura e solidez financeira da empresa. 

Cumpre, pois, aO mesmo Governo Fed!?ral, 
aliado a administação da CSN e seus empre
gados, e demais membros da comunidade 
de Volta Redonda, implementar medidas ur
gentes de correção de rumos ·sob pena de 
perda do património nacional, a duras penas 
construído. 

Como solução das distorções aqui aponta
das indicamos, prindpalrnente, as seguintes 
medidas: 

A- Implantar uma poUtica realista de preço 
do aço, para todos os produtos da CSN. 

-Executar o_ saneamento da empresa. 
- Jmplantaçáo de urna política moderna de 

gestão empresarial, pela Siderbrás com co
brança de resultados, mas sem interferência 
no processo administrativo na esc. . 

B-Vender ações preferenciais até o níVel 
de 49% do capital hoje em poder da Siderbrás 
e 30% de ações ordinárias. 

O ·resultado da vanda das ações deverá ser 
. utilizado para recorystituiçãó Ço cap_ital de giro, 
aquisiçãõ de equipamentos anti-poluição e re
composição dos estoques estratégicos, princi
palmente, os de sobressalentes para manu
tenção dos equipamentos. 

As ações devem ser oferecidas. primeira
mente, aos atuais empregados e, posterior
mente, através das bolsas de valores. 
C-É fundamental para sucesso do· plano 

de recuperação a implementação de uma poU
ticªmoderna de administração na CSN, envol
vendo empregados dos vários escalões hierár
quicos. 

"""""""'"""•""""'":"~"'"''''•'""''''•••"''"•~v:••''"""•""" 

(Durante o discurso do Sr. Senador 
Nelson Carneiro o Si. Senador JrariiSarai~ 
VcJ dexa a cadeira da Presidência que é 
ocupada pelo Sr. Senador Aureo Mel/o) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello -
Concedo· a palavra ao nobre Senador Iram 
Saraiva, para breve comunicação. 

O SR- IRAM SARAIVA (PMDB - GO. 
Para breve comunicação. Sem revisão do ora~ 
dor)- Sr. Presid~nte, S(S. Setuidores. Quan-· 
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do ainda acadêmico de Históri~ e, depois co
mo professor da mesma matéria em vários 
colégios, crusinhos e também na universi9a
de, apredi que, muitas vezes a versão modifica 
muito os [atos, e é preciso que quem vive 
o momento e quem escreve sobre o momento 
tenha a clareza da verdade. 

Lendo a Folha de S. Pqulo _do dia :;!6 de 
maio de 198_9, numa sexta-feira, eu me deparo 
com a matéria assinada que diz: "Faria tenta 
implicar mais 13 Parlamentares no Ca$.0 do 
IPC: Observei, Sr. P"residelite, Srs. Senadores, 
que, em determinado parágrafo, o ilustre arti
culista e, logicamente, o famosO jornal _brasi
leiro Folha de S. Paulo, diz: 

"Entre os ConSelheiros estão dois inte
grantes da aluai Direção do IPC, eleitos 
em março deste ano: _o Presidente do 
PSB, Sr. Senador _Jamíl Haddad - Rio 
de Janeiro, e o Deputado Lúcio Alcântara, 
PDT~Ceará, que se-lO"rnãiam, respectiva
mente, Conselheiro eVice-Presidente. Lú
cio Alcântara assinou o balanço das con
tas de 1987. Neste ano, foram comprados 
os 174 m_il títulos dE! dívida agrária. Os 
outros oito Conselheiros suspeitos de en
volvimento no caso sã_o: .. ," 

E enumera os oito Conselheiros. Dentre 
eles, o primeiro nome é do Sr. SenadQ[ Iram_ 
Saraiva. 

Ora, Sr. Presidente e Srs . .SeiJ.:i.dores, etJ já 
disse que a própria História réafihita, na TeOria 
da História, que sempre a vésãb deturpa o 
fato. Seria profundamente lamentável em ra
zão do cargo que ocupo no' Seilâdo, escolhido 
pe1os meus nobres Pares para Vice-Presidente 
desta Casa, e, logicamente, substituto eventual 
do ilustre Presidente _Nelson_Carn~i.r.o, se eu 
estivesse implicado em um caso- desse jaez, 
eu mesmo não teria _aceitado ser Yic~-Pre
sidente do_ Seha,do. O mais· .sério, _$r. Presi
dente, é que eu fora guindado a Conselheiro 
do IPC sem que eu tivesse conhecimento, füi 
eleito e, inclusive, não tomei posse e tive_ o 
cuidãdo- de informar a esta Casa, de informar 
à Imprensa brasileira, de informar, e-nfim, ao 
País, que nem cheguei a ser .Conselheiro do 
IPC, porque, se não tomei posse, nem um 
ato eu poderia assinar. E aqui sobre a minha 
mesa tenho todas as atas do IPC. 

É profundamente lamentável que esteja
mos, hoje, na berlinda, nós, Senª-_dores e De
putados, que estamos, a cada dia, TeVãndo 
criticas injustificadas; de repente, é profunda
mente lamentável que membros do Senado 
apareçam como praticandO atas, se sequer 
pertencemos ao Instituto, porque, uma vez es
colhido, não compared à posse tadtamente 
e abri mão daquela função. . 

E hoje esclareço à <:asa e ao nobre Jorna
lista Gilberto Dimenstein que eu não pertencia 
ao IPC - primeiro, por não haver tomado 
posse; segundo, todas as atas de reuniões, 
quer ordinárias ou extraordinárias. estão em 
meu poder e em nenhuma delas cons~_ a 
minha assinatura. Solicitaria ao Diretor da Su
cursal da Folha de S. Paulo em Brasíli?l, a 
bem da verdade, desmentisse essa mentira, 

porque não participei em nada do Instituto 
de Pre:.vidência dos Congressistas. Rec~bi tam
bém do Deputado Gustavo_ de _Faria ::- que, 
no_ç_a_sQ. reSponde pelo suposto desfalque, 
porque ainda há um processamento _e logica
mente nada provado_ --:-:O-Seguinte telegrama: 

"Senador Iram Saraiva - Senàdo F e-
dera): -
__ Preza"do Companheiro, notícia publica~ 
da dia 26, último, na Folha de S. Paulo, 
inveridica. Momento algum transferi ter
ceirOs, nem responsabilidades, adminis
tração do IPC. 

C:orcl.iali-n,~nte, 
-~GUStaVO de Faria." 

Então, mais um ponto fundamental: se não 
tomei posse, não fui Membro do Conselho 
Deliberativo. Logicãmente,- se eu assinas$e 
qualquer a~ ou ato,_seria ilegal. Além do mais, 
como ponto fUndamental, o próprio Presiden
te_ aSsume toda responsabilidade. 

Solicit:afia à_ Folha de S, PaUlo_ publicas~e 
o desmentido~ porque _quero continuar mere
cendo -dos leitores do ref~rido Jorn?~l o respeito 
que sempre tive. 

O Sr. Jamll Haddad- Permite-me V. Ex" 
um.ãpãrte? 

O SR. IRAM SARAIVA - Lamentavel
mente, esses fatos acontec~ com todos os 
homens públicos, mas é preciso que, antes 
de qualqUer denúncia, averiguações sejam le
vantadas. Aprendi na F acuidade de Direito 
que; antes de levantar qualquer acusação, de

. vO ir aos docume~_n_tos, buscar as provas e, 
se não aS tiver, não há como sustentar" o crime 

-praticadO. · 
· Não vou poder concecier o aparte ao nobre 
Senador Jamil Haddad, porque estou fazendo 
uma breve comt.~nicação. . . . 

Encerro, Sr: Presidente,_agradecendo a_ V. 
Ex" a complacência:, que me permitiu mais 
de 5 minutos, e à Casa, a atenção. __ 

Reiter_o que a Folha de S. Paulo, usando 
a Lei de_lmprensa, faça, amanhã, o desmen
tido, excluindo o me_u nome dessa denúncia, 
para que os leitores desse jornal não me te::: 

· ·nham como um homem capaz de participar 
'de qualqUer tipo de ação que- não seja digna 

- de um parlamentar. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito_bem!) 

(Durante o disc.urso do Sr. Senador 
Iram &raiva, o Sr. Senador Áureo Mel/o 
deiXa a Cacieim da Presidência que ~ ocu
pada pelo Sr. Senador Nelson Carneiro.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
·..;....Concedo a palavra <'lo ilustre Senador Jamil 
·Haddad. 

O SR. JAMIL HAJ>DAD (PSB- RJ. Pro
. rluncia o seguinte discúrsci) ....:... Sr. Presícieóte, 
estou supreendido por constar o meu nome 
no documento cuja leitura ac_abou de fazer 
o nobre Senador _Iram Saraiva. 

Queio deixar bem çlaro que não participei 
de reunião alguma dO COnselho do IPC na 

'gestão pa~sada. Fui sUrpreendido, répito, CO· 
mo também o foi o nobre SenadOr Iram Sarai-

va; não assinei documento algum e não era 
sabedoria de nada do que o_corria no IPC. 
ComO Suplente do- Conselho, tenhO partici
pado, agora, das reuniões, em razão dos d.o_ç_u
mentos levantados pelo Presidente Ruy Ba
celar, 

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, como 
representante do nosso Estado, já que V. Ex" 
também é nobre representante do J;.stado do 
Rio de Janeiro, é, na realidade, a: revolta daque
la população contra a atitude do_Ministr_o Ro
berto Cardoso Alves, que no dia 16 de maio 
último, autorizou a implantação de uma fábri· 
ca de polipropileno em Capuava, São Paulo. 

. Sr. Presidente, matéria publicada em jornal 
do Rio de Janeiro, com a assínatura de repre
sentantes de todas as entidades _de classe, co
loca uma fotografia em que Sua Excelência, 
o.PresidenteJosé$amey abraça o Governador_ 
Wellington Moreira Franco ao_ assinar o_ decre
to em ltaguai, dando início à implantação do 
pólo petroquímica do Rio de Janeiro. 

Mais. abaixo, uma fotografia do sorridente 
Ministro Roberto. Cardoso _Alves, di:rendo que 
autorizava a implantação do pólo de polipro· 
pileno em Capuava e que não haveria prejuízo 
algum para o Estado do Rio de Janeiro. 

Sr. Pre@dente,V. & que sempre lutou con
tra o esvaziamento econômico que vem so
frendo o Estado do Rio de Janeiro, deve ter 
interpretado, como eu, e toda a população 
do nosso Estado, que esse ato da implantação 
do pólo petroquimico era_Qinício, era a reden-

. ção do nosso Estado em termos econômicos. 
E essa matéria publicada termina· com uma 
frase lapidar: "Afinal, quem manda neste 
País?" O Presidente da RepúJ?lica vai ao Rio 

- de Janeiro, abraça o Gove_mador, assina o ato. -
com o aplauso da população _do Estado do 
Rio de Janeiro, e, dias depois, o seu Ministro 
Roberto Cardoso Alves, diz que há permissão 
para a instalação do pólo petroqufmico em 
Capuava, São Paulo. 

J:: uma prova, sr. Presidente, da falta de au
toridade governamental. O Presidente_ fala, o 
Ministro desmente, o Presidente não diz nada, 
e este é o País ern que vivemos. A (alta de 
autoridade e_ a impunidade são as causas, na 
realidade, do mau estado em que se encontra 
o nosso País neste momento, para infelicidade 
da p-opulação brasileira. 

Leio, para que consta dos Anais desta Ca.s.a. 
_artigo Publicado em O Globo, no cad~mo de 
·Economia, edição de 23 de maio :de 1989, 
do economista George Vidor; 

SÓ HAVERIA UM PÓLO 

A julgar pelas justíficativas que tem da
do para a recente aprovação de uma se
gunda fábrica de polipropileno em São 
Paulo, se Roberto· CardosO ---Alves ·fosse 
MinistrO em 1 970f71 ó Pólo Petroquímica 
de Camaçari teria corrido o risco de não_ 
existir. E, mais tarde, tainbéin- não teria 
surgido_ o Pólo Petroquímica- de Triunfo, 
nO Rio Círande do Sul, pois, Sófi ci pontO 
de vista de curto prazo, seria economi
caffiente mais aconselhável naquela épo
ca, '!_l!PJ_icar o Pólo de São_ Paulo. 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçilo II) Quarta-feira 31 2455 

Ocorre, porém; que o setor petroquí
mico tem um sério -limitador a impedir 
que as forças de mercado ajam em total 
liberdade. Trata-se da matéria-prima, to
da ela fornecida pela Petrobrás. Abrir as 
portas para a importação não resolve por
que hoje os preços externos de quase 
todo_s os produtos petroquímicos estão 
bem mais altos do que os internos (não 
é por acaso que as indústrias do setor 
andam exportando cada vez mais), 

Essa vantagem comparativa, em favor 
do Brasil, VÍnha sendo, até pouco tempo, 
habilmente administrada, dividindo-se as 
matérias-primas -·e também os fU1an
damentos do BNDEK para os profetas 
de longa maturação~ e_ntre_os diferentes 
pólos. Mas o Ministro parece_ querer atro
pelar essa política. Diz Cardoso Alves que, 
se há propeno em Cubatão, São Paulo 
tem todo o dir_eito de receber mais uma 
fábrica de polipropileno. O que serici en
tão dos Pólos de Camaçai'i Ou dé TriunfO 
se a Refinaria de Duque de Caxias, ·no 
Rio, deixasse de fornecer nafta ou ben
zeno para ambos? 

O Rio, grande produtor de matérias
primas para a área petroquímica (além 
de responder por maiS de 50% da produ
ção nacional de petroléo), tem também 
todo o direito de assegurar para o Estado 
o investimento da nova fábrica de polípro-
pileno. Contra a· vontade pessoal do Mi
nistro Cardoso Alves. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que 
queria deixar, neste momento, consfgnadas 
nos Anais, repudiando a atitude do Ministro 
contra o meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Aproveito o ensejo nara informar a V. Ex"1 

que haverá sessão do_ C.t.. .gresso Nacional ho
je, às 18-horas e 30 miilUtos. Peço a presença 
de todos, a fun de. que não fique esta Casa 
responsável pela eventual falta de número. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a me_sa, requerimento que será_ lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 296, de 1989 

Nos termos do art 280-do regimento Inter
no, requeiro a retirada, em caráter definitiVo, 
do Projeto de lei do DF n~ 06/89: - -

Sala das Sessões, em 3Q_de maio de 1989. 
-Senador Meira Alho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Este requerimento sei'á publicado e incluí
do em Ordem do Dia nos termos do disposto 
no art. 279, inciso 11, alínea c, do Regimento 
interno; 

REQUERIMENTO N' 297, DE 1989 

Sr. Presidente, 
Nos temos do art 43, I, do Regimento Inter

no, requeiro liçença para tratamento de saúde, 
devendo me ausentar dos trabalhos da casa, 
para este fun, no período de 31 de maio a 

-14 de junho- do c:orrente ano. Anexo laudo 
subscrito por três médicos. 

Bra.sma, 30 de maio de 1989. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
Sobre"_a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ~-secretário. 

É uqo_ e aprovado o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, fica <!oncedida 
a licença requerida pelo nobre Representante 
_® __ Babiª. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-_:::Na sessão· anterior, foi lido o Requerimento 
n~ 295, de 1989, de autoria do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, solicitando auto
rtzação para ausentar-se dos trabalhos da Ca
sa no periodo ·de 2 a 12 de jtiril16 próii"rno, 
para-uma viagem a Madri, Espanha. 

·O requerimento não foi votado naquela 
oportunidade 'POr falta de quorum. 

Diz o requerimento: 
"Requeiro, nos temos do disposto no 

parágrafo único do art. 13 e no art 47 
do Regimento Interno, licença para au
sentar-me dos trabalhos desta Casa no 
período de 2 a 12 de junho prõximo. 

Esclareço que esta solicitação visa ao 
atentimento de Um Convite para que parti
cipe, como expositor, da ConferênCia 
"América Latina e Europa dos anos 90, 
em direção a um novo relacionamento_", 
org~n[zada, conjuntamente, pelo ASPEN 
lnstitute, da Itália -e o !relam ln.stitute para 
as Relações Européias Latino-Arilerica
rio, que realizará, em Madri, na Espanha". 

Em votação o requeiiinento. 
O Srs-. Senadores que o aprovam qUeirmn 

peiTnanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida a licen-ça solicitacla. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
......,.. Ehl sessao ãnteriãr, foi lido o Requerimento 
n" 294, de autoria do nobre Senador João 
Lyra, solicitando autorização para ausentar-se 
dos trabalhos da Casa no periodo de 22 a 
31 do corrente, para-Viagem a Nova. Iorque. 

O requerimento não foi votado naquela 
oportunidade por falta de quorum. 

Passa-~.a. votas:?~o do requerimento. _ 
Os Srs. Senadores que o aProVam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada, retroa

gindo os seus efeitos à data da apresentação 
do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- SObre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1 o Secretário~ 

São lidos os seguintes 

REQOERIMENTO N• 298, de 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
371, alínea "b", do Regimento Interno, para 

a Mensagem 119 104, cte 1989, relativa a pleito 
do Governo da União. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1989~ ....::.. 
Ronan Tito- Edison Lobão -Jarbas Passa
rinha - Jamil Haddad- Mário Maia. 

REQOERIMENTO N• 299, de 1989 

Requerimento -urgência, nos termos do art. 
371, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei do DF n? 18, de 1989, que 
dispõe sobre os vencimentos dos membros 
da Carreira de Procurador do Distrito Federal 
e dá outras Providências. 

Sala das sessões, 30 de maiO de 1989. -
Ronan Trto - Chagas Rodrigues - Maurício 
Corrêa- Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-De acordo com o __ art. 233,_ § J?, do Regi
menta Interno, os requerimentos lidos serão 
subsmeti.dos à apreciação do Senado Federal 
após a Ordem do _Dia. 

COMPAREc:f'MMA!S OS SR$: SENADORES: 

Ronaldo. Ara9ão ·-Aimir oã:bnef'- CaJlos 
Patrocínio ~Antonio Luiz Maya - }Jugo Na
poleão - Carlos Alberto -José Agripino -
Marcondes Gadelha ~ Humberto Lucena -
Ney Maranhão- Mansueto de Lavor- Dival
do_Suruagy- Albano Franco.....,.... Lourival Bap
tista - Luiz Viana - José fgnádo Ferreira 
-Cierson Cama ta- Fernando Henrique Car
doso - Iram Saraiva - Dirceu Carneiro -
José Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson .Carneiro) 
-Esgotado .o.tempo destinado ao ~edien
te. 

Estão presentes na Casa 64 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único. do Projeto 
de Decreto Legislativo, n~ 13, _de_l988 
(n~ 17188, na Câmara dos Deputados), 
que aprova ·a texto da Convenção n~ 144, 
da OrganiZação Internacional do Traba
lho--OIT, Sobre coliSúltas tripartites para 
promover a aplicação das normas inter
nacionais do trabalho, adotada em Gene
bra, em 1976, durante a Sexagésima Pri
meira ReUnião da Conferência Internacio
nal do Trabalho. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob o n• 18, 
de 1989, da COmisSão 

-de Relações Exteriores e Defesa Na-
dona/. -

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão do dia 22 do corrente. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
AprOvado. 
Aprovado o projeto e dispensada a redação 

final, a matéria vai à -promulgação. 
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É o seguiil.te o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 13/88 

(N• 17/88, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da_ Convf:nção no 144, 
da Organização lhtemadonill dõ Trablr
lho-on; sobre con_$ultas tripartites para 
promover a aplicação das normas Inter
nacionais do trabalho, adotada em Gene
bra, em 1976. durante a 61' Rel,JI1ião da 
Coirférência lntemfl.cionai _do_ Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art }9 Fica aprovado o texto da Conven
ção n" 144, da Organização lnternadonal do 
Trabalho - OIT, sobre consultas tripanites 
para promover a aplicação das normas inter
nacionais do trabalho, adotada em Geliebra, 
em 1976, durante a 61• Reunfão da Confe
rência Intemacional do Trabalho. 

Art. 2o Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Votação, em turno_ ú_n!g>, -do Projeto 
de Let. do Senado no 2_80, de 1985~DF, 
de iniciãtiva do governador do Distrito Fe
deral, que concede ao Doutor Plínio Cata
nhede, ex-prefeito do Distrito Federal, um 
subsídio e vitalício, mensal e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob o n'~ 35, de _ _1989, da Co
missão 
- do Distrito Fedea/, favorável, nos termos 
de substitutivo que oferece. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão _do dia. 26 do corrente, 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem 
preferência regimental. 

Em votaçãO o substitutivo. 
Os Srs. Sé:u;:Idores que o aprOvam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo; ficã pfeijudicado o 

projeto. 
A matéria vai à Corriissão Dli"étôfa, para ela

borar a redação do vencido para· o- turno suple
mentar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado. 

EMENDA N• 1 -DF. 

(Substltutlva) 

Concede penSão espeCial à Sra. Silda 
Moraes Rêgo Caritanh_ede; viUVa do Dou
tor Plínio Cah,fimfleGe, ex-Pref.~ltQ do. Dis
trito Federal e dá _ _outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1 o É concedida, em cafáter pessoaJ 

e intransferível, à Sra. ZUda Moraes Rêgo Can
tanhede, viúva do Doutor Plínio Cantanhede, 
ex-Prefeito do Distrito Federal no período de 
1964 a março de 1967, yma pensão especial 
mensal e vitalicía, correspondente a 30 (ttihta) 
Salários Mínimos de Referên_çj_a. 

Parágrafo único. a pensão a que se refere 
este artigo será atualizada pelo mesmo índice 
e na mesma data em que forem reajustados 
os proventos dos servidores civis do Distrito 
Federal 

Art. 29 É vedada a acumulação da_pensão 
especial de que trata esta leL.corn quaisquer 
outros rendimentos percebidos dos cofres pú
blicos, ressalvado o direito de opção. 

Art. 3" A despesa decorrente desta lei cor
rerá à conta de dotações do Orçamento do 
Distrito Federal. · 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na dat~ de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

VotãÇ:ão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 12, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito FederaJ,_ que 
dispõe sobre a gratificação extraordinária 
rlos séVídore:s da tabela de pessoal do_ 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 
e dá outras providências, tendo 

·PARECER FAVORÁVEL, sob n' 36, de 
1989, da Comissão 
-do Distrito Federal. 

A discús.são_ da _rilatéria foi encerrada na 
sessão do dia 26 do corrénte. . 

Passa~s_e a votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentadas. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

red~ção final. 
- --- - --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- .:_-item 4: 

__ Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n? 20, de 1989 (oferecido 
pela Comissão do Distrito Federal como 

____ conclusão de seu_ Parecer n? ~13. de 1989, 
com.YOto vencido em separado do Sena
dor Mauríc;io Corrêa), que aprova as con
tas do Governador do Distrito Federal, 

· referentes ao _exercício de 1987, ressal
-vadas as responsabilidades imputáveis a 
gestores por infraçôes legais e danos pa
trimoniais de qualquer espécie. 

Eln votação Õ projeto. 
Os SI-S. Senadores que o aproVarii queiram 

permanecer sentadas. (Pausa.) . 
Aprovado. 
A matéria vai à C:omlssáo Diretora, para a 

redação fmal. 

É o seguinte o projetd aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 20, DE 1989 

O Senado Federal, no uso da competência 
que lhe confere o art J6,_ §§ 1° e 2? do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
reSolve: 

Art. 19 São aprovadas as contas apresen
tadas pelo Governador JoSé Apareddo de O li- __ 
veirã, âO Distrito Federal, concernentes ao 
exerctcio _de 1987, ressalvadas as responsa
bilidades imputáveis a gestores por infrações 

legais e danos patrimoniais de qualquer espé
-Cie. 

Art. 2~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item5: 

Discussão, er;n turno único do Projeto 
de L~i d9 Senado no 24, de 1989- Com- -

. plementar, de autoria dq S~_nador Ruy Ba
celar, que estabelece normas para o ade
~uado tratamento tributário do_ ato çpa
perativo. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assunto_s EcQnôroicos.) 

Nós termos do art. 198. alínea e. do Regi
mento Interno, a Presidência retira de pauta 
a matéria constante_ çieste item 5. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
'-'-Item 6: -

Discussão, em turno único~ do Projeto 
de Lei do Senado n~ 31, de 1989, de auto
ria, do Senador_l_tamar Franco, que ihclui 
entre os crimes de responsabilidade do 
Presiden~e_ da Repúi::>li~a a inobservância 

_do preceituadO no art, 62 da Co_rtstituição. 
(Dependendo de parecer da Con1iSsão 
de CoristitufÇãó, Justiça e Cidadania.) 

A matéria constou da Ordem do Dia de 
24 do corrente, tendo a discussão sido adiada, _ 
a requerimento do_nob_re __ Senador Itamar 
Franco, para a presente sessão. 

A matéria depende de parecer da Comis_sao 
de Constituição, Justiça e ddadania. 

Solicito ao nobre Senador Cid Sa_b_óia de 
Carvalho o parecer_sobre a matéria, 

O-SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para __ em_itir pàrecer.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, este Projeto de _Lei 
do Senado FederSil. de _!1° :rr; de 1989, vem 
a exame da Comissão _de C_onstitui_Ç_ão e. Jus
tiça no seu intUito de indutr enti'ê O$ crimes 
de responsabilidade do PreSiderite "da RePú
blica a inobservância do preceituado no art 
62 da Constitutção. _ 

Senhor Presidente, a propositura do Sena
dor hamar Franco foi apresentada antes da 
Resolução no 1, de 1989, do Cong:resso Nacio
nal. EU queria chamar a atenção do_s Srs. Se
nadores para a importâi1da desta rriatéiiã. 

O projeto de lei em exame é da maior impor
tância, porque ele ~ incluir entre os crimes 
que possam ser cometidos pelo Presidente 
da República o fato de deixar de submeter 
ao Congresso Nacional, no dia da respectiva 
publicação no Diário Oficial da Unfão, Medida 
Provisória devidamente acompanhada de 
mensagem _e exposição de motlvo _ ci~JJO$
tanciada. 

Ao apresentar este projeto, o senador !ta· 
mar Franco __ estava mais do que coberto de 
razãO, inclusive peiieitainerite iriformado da 
reaJidade, Pois estavam-se registrando ocor
(ências pelas quais o Congresso Nacional so
fria prejuízos pela desídia da Presidência da 
República nesse miSter. 
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Este projeto de lei visava antes de tudo res
guardar o Congresso Nacional _em_ harmonia 
com o preceito c_oos_tltudonal, em harmonia 
com o art. 62 da Constituição ae 5 de oi.ltubró -
de 1988. 

Mas, Sr._ Presidente, enquanto tramitava ~ 
Projeto de Lei do Senado n? 31, de 1989, de 
autoria do nobre Senador (tamar Franco, o 
Congresso Nacional baixou a Resolução n? 
1, de 1989, onde pode-se ler, no art. 2~. o 
que se segue: 

"Nas quarenta e oito horas que se se
guiram à publicação, no Diário Oficial da 
União, de Medida Provisória adotada pelo 
Presidente da RepúbUca, a Presidência -dó 
COngresSo NacTonaJ fará publiCar e distrí
buír avulsos da matéria, e designará Co
missão Mism para seu estudo e parecer." 

Por esta Resolução que V. Ex• vem aplican
do, como Presidente do Congresso Nacional, 
está claro que o Presidente da República não 
mais precisará de se preocupar para o envio 
da Mensagem com os seus respectivos ane
xos. A publicação mesma no DiáriO Oficiar 
bastará para que o Congresso· funcione ati
nente à Medida Provisóriã.-DaíXada-peJa Presl
dência da República. 

Ora, Sr. Presidente, tenho que advertir o Ple
nário para o seguinte fato: o projeto de lei 
do Senador Itamar Franco, se f6f aprovado 
agora, há de revogar a Resolução no 1, de 
1989, do Congresso Nadonal. A Resolução 
tem caráter estritamente interno,_ enquanto 
que o projeto de lei do Senador Itamar Francó 
destina-se a produzir uma lei ordinária capaz 
de revogar, sem a menor dúvida .. a disposição 
que foi a dotada na Resolução n9 L _dp _ Con-
gresso Nacional. __ 

Então, o Plenário, Sr. Presidente, no meu 
modo de entender, deve estar informado de 
duas situações_. Pnmeii'o: a se preterir a Reso
lução nQ 1, do Congresso Nacional, mf,mos 
constitucional que o projeto do Senador Ita
mar Franco, estará; entãõ, não digo prejudi
cado, mas inferiorizado o projeto de lei de 
autoria do representante do.Estado de Minas 
Gerais. Trata-se, -portanto, de uma escolha da 
manutenção do prindp!o adotado pela Reso
lução n9 1, do Congresso Nacional, ou adoção 
de um princípio mais rígido, através de lei ordi
nária que possibilite ao Presijente da Repú· 
blica o dever inexorável de mandar, na data 
da publicação, a medida provisória com todas _ 
as suas ilustrações para o conhecimento do 
Congresso Nacional. O não- mandar signifi
caria crime de responsabilidade de Sua Exce
lência, o ocupante da Presidência da Repú
blica. 

Por isso, Sr. Presidente, acho que o assunto 
deveria ser disc;utido primordialmente quanto 
a isso. Manteremos a Resolução do C_ongresso -
ou optaremos pela legislação ordinária, por 
uma legislação ordinária mais rígida e até mais 
correta, mais consistente, mais consonante 
com a Constituição Federa,!. 

O parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Gdadania é pela constitucionalidade 
do projeto de lei do Senador Itamar Franco, 
mas pela advertênda da sua colidência, en-

quanto o_ projeto com a resoluçã_o do Cori
gresso N?tci_onal e a sua preferência na aplica
ção ·com relação a matéria congressual, uma 
vez que a revoga. 

Por isso, _trata-:s_e_de__um_a escolha a ser feita 
pelo Senado Federal. O parecer -pede a V. ~ 
que-SUbmeta à votação inicialmente uma preli
minar para saber-se da conveniência de subs
tituir ou não a Resolução de n" 1 do_C:ongresso 
Nacional. Se for possível, se for da pref~r~nc:ia, 
porque passivei é, constitucionalmente é, na 
técnica legislativa também, se for conveniente 
ão Senado entender que deve ser revogada 
a Resolu~o n" 1 do __ Congresso Nacional 
quanto a isto, então que votemos o projeto 
de lei do Senado{ Itamar Franco. ..--·· . 

A proposta no parecer é de que inicialmente 
V. Ex" submeta à votação uma preliminar so
bre a manutenção ou preferência do projeto 
de lei de autoria do Senador Itamar França. 

.t: o parecei', Sr. Presidente, da Comissão 
de COnstituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- -Comunico ao nobre Relator que o parecer 
de V. Ex" deve ser_ concbJ_si_vo. V. Ex:' _dará uma 
opinião e o plenário acolherá ou não essa _opi
nião~ Por isso, V. EX' estudou a matéria e terá 
uma conclusão. É ess_a_conc:lusão que a Mesa 
cobra de V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
A conclusão é pela constitucionalidade da pro
positura, até mais constitudonal do que a Re
solução n~ 1, mas com a advertên<:ia ao plená
rio da colidência do que propõe com a Resolu
ção n9 1 do Congresso, capaz de revogá-la. 
O parecer não_ pode ser pela inconstitucio
nalidade. 

A conveniência é pelo projeto do Senador 
Itamar Fr_~nço, porque é mais cons_titucionaJ, 
atende mais à Constituiç~o da República, e 
não poderia deixar de atender. O parecer é 
pela constitucionalidade, conveniência, por
que _é muito adeçruado o projeto do_Senador 
Itamar Franco, embora com essa advertência 
aos Srs. senadores que poderão optar pela 
medida já adotada pelo Congresso Nacional, 
que também tem seu aspecto altamente prag
mático. É uma questão de escolha. Portanto, 
o parecer é pelo acolhimento_ do projeto de 

- lei, por sua votação- e aprovação. 
Este, o parecer, Sr. Presidente. 

_O _SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carn-eiro) 
-Então, V. Ex" conclui com parecer favorável 
ao projeto? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Parecer favorável com essa advertência e a 
propositura da preliminar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.....,..... A prtliminar não pode ser submetida à 
apreciação do plenário. O plenálio quer a opi
nião de V. ~.para acolhê-la ou não. De modo 
que V. ~é favorável a todo o projeto. A preli
minar não encontra ... 

O SR. CID SABÓIA DÊ CARVALHO-
Sr; Presidente, inequivocamente o parecer é 
f~o_rável. Agora, essa advertência é de_ c.ons-

ciência e uina advertência da técnica citil1ente 
à Comissão de Constitti:iç.áo, Justiça e Cid~· 
dania. 

Não poderia o assunto deixar de ser ~bor
dadO com franqueza, com clareza, para que 
tOdos saibam que a aprovação desse projeto 
rescinde, por intejro, sesse citado artigo da 
Resolução_ n: 1 __ do Congresso Nacional. 

O parecer é claramente pela constitucio
nalidade, pelo aconlhimento, pela votação e 
aprovação da matéria cre autoria do Senador 
Itamar Franco. 

-O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. P~lDENTE (Nelson CarneirO) 
- Concedo_·a palavra a V. EX"' 

O SR. MARCONDES GADELHA -
(PFL - PB. Para discutir sem revisão do ora
dor.l- Sr. Presidente, sei que o_ Senador Ita
mar Franco vai falar sobre o assunto, mas 
para esclarecimento da Casa, e meu esc:lareci
mento pessoal, para forrnaçãÕ de jUízo, queria 
pedir ao emínente Relator procedesse a uma 
leitura mais pausada do artigo citado da Reso
lução n? 1, de 1989. E que riõ_s dê esclareci
mento se ess_e artigo tem alguma força cogen
te, se tem um mandamus sobre o Congresso 
Nacional, no sentido de induzi-lo a tomar a 
iniciativa da apreciação, independentemente 
de qualquer outro diploma legal. 

Era o que eu gostaria de ouvir do eminente 
Relator. 

O Sr. Cid SabóJB. de CarValtio - Vou 
ler para V. Ex~, Senador, Marcondes Gadelha, 
a Resolução no 1, de 1989, do Congresso Na· 
danai, qUe -"dispõe SObre a ilpiedãÇilo; peJo 
Congresso Nacional, das medidas provisórias 
-a que se-refere o art. 62 ·aa -Consüh.iiÇãO Fede
ral": 

"Art. 1 o -"O exame e a- votação, pelo 
Congresso Nacional, de medidas provisó
rias adotadas pelo Presidente da Repú· 
blica, com força de lei, nos termos do 
art. 62 da Constituição Federal, será feito 
com a observância das normas contidas 
na presente resolução.-

Art. 2Q- Nas quarenta e oito_horas que 
se seguirem à publicação no Diário Ofi
cíal da União, de medida provisória ado
tada pelo Presidente da República, a Pre
sidência-do _Congresso Nacional fará pu
blicar e distribuir àvulsás dei matéria :e 
designará Comissão Mista para seu estu
do e par~':r." 

Ãs normas seguintes são sobre conio se 
designa a Comissão Mista. _ _ _ _ 

b projeto de lei do Senador ltaffiar Franco 
visa determinar o seguinte: 

"O art. 69 da Lei n~ 1.079, de 10 de 
abril de ] 950, fica- acresddo do seguinte 
item: 

IX- deixar de su-bmeter ao Congresso 
Nacional, no dia_ da respeçtiva publicação 
no l5íário Oficial da União, medida provi
sória devidamente acompanhada de 
mensagem e exposição di mõtivos cir
cunstanciada. 
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A Lei n" 1.079, de 1 O de abril de 1950, trata 
dos crimes de responsabilidade da Presidên
cia da República. 

Não há negar qUe, em Se-tratanâo de projeto 
de lei para produzir lei ordinária, o simples 
fato de ser uma lei mais nova revogará a lei 
anterior, que é a resolução do CongresSO, mui
to embora de natureza diversa, porque é um 
lei de aplicação especial. enquanto â outra 
é uma lei de alicação no total âmbito da socie
dade, a lei que pretende o Senador Itamar 
Franco. - -

E:: este o esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. 
Presidente, quero perguntar ao nobre Relator 
se, pelo art. 29 dessa Resolução, no seu enten
dimento, o _Congresso tem condição de toinar 
as providências cabfveis, necessárias à apre
ciaçáo da matéria, independentemente do en
vio, pelo Executivo, ao Congresso Nacional. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Res
pondo, sim, se o Sr. Presidente me permite. 
(Assentimento da Presidência) 

Esse foi o intento da Comissão que estudou 
a matéria. Na verdade, entende-se que nin
guém pode ignorar aquiJo que se publicou 
no Diáiio Ofidal, não se pode alegar igno
rância da lei. 

OSR.MARCONDES GADELHA-Mui
to obrigado a V. Ex-' 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Publi
cado no Diário Oficial, eritão _o_ ConQreSs-o, 
que exige que_ todos_ conheçam o que se publi
ca, ele próprio resolve conhecer e adotar, por 
esse conhecimento, as medidas cabíveis, mui
to embora na letra da Constituição esteja dito 
que o Presidente enviará. - -

São estes os esclarecimentos, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Para discutir a matéria, concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar FrancO. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Para discutir: Sem re_visão do orador.) -Sr. 
Presidente, veja V. Ex" que o il.obre Senador 
Cid Sabõia -de carvalho, no seu parecer -
e V. Ex" o alertou -, deveria ter sido conclu
sivo, aprovando ou não o projeto, julgando~o 
inconstitucional ou não, juridico ou injuridlco. 

Lembrariamos à Casa, e pediriamos a aten
ção dos Srs. Senadores_, um aspecto impor
tante que não foi abordado, ainda que mencio· 
nado pelo Senador Od Sabóta de Carvalho. 

S. Ex', ao se referir ao art. 62, esqueceu-se 
do que está escrito na ConstitUição. Ora, uma 
resolução não pode alterar a Constituição. Por 
que essa lei ordinária?- Por que exigir do Se
nhor Presidente da República o envio imediato 
da medida provisória? 

Assistimos, no decorrer de medidas provi
sórias, a que Sua ExCelência o Senh-or Presi~ 
dente da República, mesmo publicando no 
Díário Oficial, deixou de enviar ao congresso 
Nacional em 48, ~ 72 horas, algumas medi
das provisórias. Foi a razão pela qual imaginei 
esta lei. 

Agora. Sr. Pf.esidente, chamaríamos a aten
ção, muito respeitosamente, de V. Ex• e dos 
Srs. Seriadores para o que diz o art. 62, que 
a Resolução aprovada não pode contrariar. 
Leio o arl 62: 

"Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias com força de lei, de
vendo submetê-las dec imediato ao Con
gresso Nacional ... " 

De imediato, Sr. Presidente ,- de imediato 
é em seguida -, ao Congresso Nacional. O 
Congresso Nacional não pode, através de uma 
resolução, esperar 48 horas e distribuir aos 
Srs. Seriadores e·-ãos Srs. Deputados: porque 
a Constituição é clara - " de_ imediato_". o 
Senhor Presidente baixou a medtda provisória; 
eJa tem de ser enviada imediatamente ao Con
gresso Nacional. 

O Corigresso Nãcióili:il, Sr. Presidente, não 
pode abrir mão do preceito constitucional 
através de uma resolução.-

E é-aí que está a diferença, nobre Senador 
Cid Sabóia de -carvalho, no brilhante parecer 
de V.Exa. - e me desculpe a ousadia de ter 
que discutir com V.Exa. no c<Jmpo jurídico 
....:....; s6 para alertar que o art. 62 _é bastante 
claro: "de imediato", em seguida, no momen
to em que Sua Excelência baíxa a medida. 
Não há coroo esperar 48 horas, como-pre
tende a ResoluçãO aprovada- pelo Congresso 
Nacional. 

Portanto, Sr. Presjdente, o que visa, o que 
busca a lei? Que o Senhor Presidente da Repú
blica cumpra o preceito constitucional e, se 
não o fiZer, será iOcluído no crime de responsa
bilidade. Ao que estamos assistindo, Sr. Presi
dente? Não seria o_ caso de discutirmos aqui 
esse aspecto? _As medidas provisóiias têm-se 
transformado, praticamente, em decreto-lei. 
Na_ últimc:~ medid(l provisória não analisada pe_
Io Congresso N.;lcional, já no ·prazo de meia
noite1 V.Exa. esperou que o Congresso Nacio
nal se reunisse até à meia~noite de domingo, 
e, não tendo acontecido, Sua _Excalênc(a o_ 
Senhor Presidente da RepÚbliCa, já havia bai
xado outra rriedida provisória. 

Nem queremos entrar nesse campo, nessa 
discussão, porque -seria, evidentemente, cami
nhar para uma vertente - que não é o caso 
do projetO _9e lei que estamos apresentando. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permi
te-me V.ExaL um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço, com 
prazer, o aparte de V.Exa. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Com
preendo o que V.Exa. está falando e, com o 
maior respeito, escuto as suas observações, 
que são plenamente procedentes. Na verdade, 
a Resolução no 1, de 1989, entende como 
-submetida ao Congresso a medida provisória 
pelo fato de haver sido publtcada. Eu, pessoal· 
mente, nunca concordei com esse entendi
mento e, aUás, não gosto de quase nada que 
está neSsa· RêsOlução no 1 , de 1989 que trata 
de medidas provisórias; sinceramente, prefiro 
a -proposta de V.Exa. à Resolução n9 1, que, 

no meu modesto ·modo de entender, apre
senta uina série de inconventências de caráter 
constitucional, e não apenas essa que V.Exa 
menciona. Apenas deixo bem claro que, ao 
se redigir essa Resolução no 1, se teve em 
mente o seguinte fato: publicada a medida 
provisória, está ela submetida ao Congresso 
Nacional, dispensando-se a formalidade do 
envio pelo Presidente da República. Agora, a 
pergunta que faz V.Exa.: "E pode ser feito isso? 
Isso não v_em ao arrepio da própria ConStitui
ção?" Por isso mesmo, Senador Itamar Fran
co, é que, sabendo disso, dei o parecer favorá
vel quanto à constitucionalidade e quanto ao 
mérito, muito embora tivesse a humildade de, 
contra o meu convencimento pessoal,_ fazer 
advertência à Cas.ét da. existência dessa medi
da, cuja colidênc:ia é inequívoca, muito embo
ra a prevalência de um projeto de lei aprovado 
seja indiscutivel. Era isso que queria acres
centar à fala de- V. Exa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, a argumE!ntação Que o Senador Od 
Sabóia de CaNalha utilizã, nO aparte que dá 
ao meu pronunciamento, revigora o projeto 
que apresentei. Não podemos, Srs. Senado
res, alterar o texto constitucional, que é bas
tante claro. Essa Resoluçã() n~' 1 não pode 
ir contra a <:onsiituTção. -- _ -

O que busca o projeto? Busca, obedecerido 
à Constituição, n'loS_trar a Sua Excelência e 
o Senhor Presidente da República o que é 
u,rn mandamento constitucional, que Sua Ex
celência tem que obedecer, precisa obedecer, 
porque, se Mo o fizer, estará sujeito ao crime 
de responsabilidade, Razão pela qual, Sr. PreSi

-Cfente, Srs. Senadores,_ esperamos a aprova
ção do Senado da República esse projeto que 
apresentamos. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presi
dente, peço a palavra para _d_iscutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palãVi"á\l:Exa. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
-~PS. Sem revisáo do orador.) ....:... Sr. Presi

dente, vejo que- não estamos diante de-um 
conflito muito grave. O problema ê mais de 
semântica, é uma disputa de interpretação en
tre o Senador Itamar Franco e o Congresso 
Nacional sobre_ o signifisado d<) expre5:sã~ "de 

_imediato". O Sénador Itamar Franco entende 
que "de imediato" significa no mesmo dia da 
publ_icação do Dián'o Qfiçjaf, OU seja, nas vinte 
e quatro horas da publicação_ da medida provi~ 
sória no Diário Oflcíal. E o Congfêsso Nacional 
entendeu que "de ímediato" sfgriifica nas qua· 
renta e oito horas que se seguem à publicação 
no 6rgão oficial. . 

Ora, Sr. Presidente, quando o Congresso 
Nacional entendeu que, nas quarenta e oito 
horas após a publicação, ele próprio - Con
gresso Nacional - tomará a iniciativa para 
apreciação da matéria, está dispensando o en
vio, está sendo mais célebre, está Sendo mais 
expedito, está sendo mais sumário do que pre
tende o Senador Itamar Franco, que exige o 
eiwio da medida provis-ória ao Congresso Na
cional. 
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Pela resolução lida pelo Senador -Cid Sabôia 
de Carvalho, o Congresso Nacional nem espe
ra pelo envio da matéria; ele próprio pode to
mar as iniciativas nas 48 horas, que não elidem 
as 24 horas; o Ci:mgress·ci -pode agir até na 
primeira hOra oLi na segUn-da, ou até 48 horas 
após a publicação. 

Este texto, Sr. "PreSidente, é tão importante 
e cria tantas responsabilidades- oLi- mais dq 
que o texto do Senador [tamar Franco, porque 
cria responsabilidades para nós, para o Con
gresso Nacional, uma vez que a resolução que 
ele próprio - o Congresso Nacional - se. 
impôs tem, sim, uma força cogente; tem, sim, 
um mandamus, obriga, sim, o Congres-so Na
cional a começar a deliberar, a tomar as provi
dências, a publicar os avuls_os. a convocar o 
que seja necessário à apreciação, nas 48 horas 
que se seguem à publicação do Congresso 
Nacional. 

Portanto, Sr. Presidente, é_ que esta prop_osta 
do Senador Itamar _f(anco é absolutamente 
odosa, não há outra expressão para qualifi
c~Aa. Ela é ocjqsa porque o Congresso Nacio
nal já resolveu esta questão, independente do 
Poder Legislativo. Esta seria Ui'r\ª-_ fo_rma de 
transferir responsab1lidades apenas-para o "Po
der Executivo. Nós,_ Congresso_ Nacional, ao 
aprovarmos a proposta do_ Senado [tamar 
Franco, nos eximiríamos da nossa responsa
bilidade, da nossa ob_rigação. E vejam V. E# 
que muitas das medida:; provisórias têm dei
xado de ser apreciadas,.nâo por falha do Poder 
Executivo, mas porque o próprio Congresso 
Nacional tem-se ~trasaQo n._qs __ s_eus trabalhos, 
e, agora, quer-se _criar _um elemento a mais 
para tirar dos ombros do Congresso Naçional 
a responsabilidade, a obrigaçáo de_ iniciar a 
publicação dos avul_sos, a apreciação da maté-. 
ria, independentemente_ do envio pelo Poder 
Executivo._ 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. ~ 
um aparte? 

O SR- MARCONDES GADELHA -
Com muita honra, nobre Senad_o_r. 

_é maior- do que· a de todo este Corpo Legis
lativo, que entendeu que "de imediato" signi
fica nªs 24 horas, _então, vamos ter que e'@Tl_i~ 
na.r is_So,._ pórque não há_ nenhum texto que 
estabeleça em horas ou em minutos ou em 
segundos o que signffiófa expresSão ''de ime
_diato". Confio muito no Congresso Nacional. 

O Sr.ltamar Franco- Permite V. EX? 

O SR- MARCONDES GADEUIA- Ou
ço\\ Ex' 

OSr.ltamarFranCo-Aminhasabedoria 
não-vai além da de V. Ex~, qua-nto mais da 
dos outros Parlamentares. Mas aqui não se 
trata de fazer teste~ de s,abedo_ria .. nem com 
V. Ex-nem para com o Representante de Minas -
Gerais_,_ A .Constituição é_ bastante clara. Es~a 
_Resolução não te_ria e não precisaria ter Sido 
feit&,_ porque o texto constituCional. _Senador 
Marcondes Gadelha - e aí não se precisa 
s_er sábio, basta sabe der, sábio é: _outra coisa, 
:>aber ler é_ Çiferente, .. _ 

O SR. MARCONDES GADEUIA - V. 
Ex" acha que a Resolução é inconstitucional? 

O Sr. ltamm:_ Franco - Estou dizendo 
a V. Ex" que basta saber ler. O problema de 
sabedoria e _ser sábio é outro caso. O que 
diz a leitura do texto? Aí aclTo que V. ~sabe, 
cotnb eu também, ler._ 

O SR. MARCONDES GADEUIA- Va
moS ler. 

O Sr. Itamar Franco - Diz: "O Senhor 
_ Presidente da República devendo submetê-la 
d~irnediato_ao Congresso Nacional''. O que-· 
já aconteceu rec;entemente; Senador Maroon
des GadeJha? Em determinado momento, o 
Senb_or Presidente da República baixou medi
das provisórias e não as enviou ao Congresso 
_Nacional; durante dois, três dias, .Sua Exce
lência deixou de eiwh~.-la_s ao CongreSso Na: 
dona!. Basta que V. Ex!' verific[ue os Anais do 
Congresso Nacional para constatar a realidade 
do que estou falando. Então, o que procurei_ 
f~r. atraVés de uma Jei ordinária? Que Sua 
Excelência o Senha~ Presidente d~ República,' 

OSr.ltamarFranco-V.Ex"leuoprojeto não obede_cendo étQ ma,ndarnento constitu-
de lei que apresentei? Cional, ficará sujeito· a um crime de resporlsa: 

O SR. MARCONDES GADELHA _Está biUdade. O problema , aqui, não é dirigido 
aqui nas minhas mãos. ao_Senhor:.PreSidehte José Samey, aqui, é im

pes50al, não visa a pessoa do atual Presidente 
OSr.ItamarFranco-Estouapenasper- da República, quer que, no futuro ou ~gora, 

guntando. V. Ex" não preds.a ficar z;mgadol se cumpra a constituição, no seu art. 62. E 
V. Ex" leu o projeto? · é por isso qtie apresentei este projeto, coin 

O SR. MARCONDES GADELHA- Cla- a maior clareza, quando ele diz: " ... deixar de 
ro. submeter ao Congresso Nacional, no dia da 

respectiva- pubTICaÇão-no Diário Oficiéil da . 
O Sr. Itamar Franco- V. Ex" conhece ____ Uoião, medida provisória devidamente acam-

o texto do art._ 62_da Constituição? O qUe e1e - panhada de mensagem e exposição de motivo 
diz, Ex'l? Diz "de irnediat_o". O que V. Ex~ enten- .!:ircunst.an_çiado". E: isso que quer 0 projeto. 
de por "de imediato'? - , - ~ - - ----

0 SR. MARCONDES GADEUIA - A 
disputa não é comigo, E:Xa.,a-disputa é de V. 
Ex!' com o CongreSSo; o CohQYéSSõ entendeu 
que "de imediato"-- eu lhe digo o que enten
do por "de imediato" e de acorc;l_o com as 
mais de quatro centenas de perlamentares no 
Congresso- Naçlonal: "d,e irpediato" sig!)iq~'! 
nas 48 horas. Agora, se a _sa_be:d_oria de V. Ex' 

O SR. MARCONDES GADEUIA- No· 
bre Senador ... 

-,_, O Sr. Itamar Franco -Já vou terminar 
o aparte. DeSculpe-me alonguei-me mã_is -do 
que deVia. (fSenador Cid Sabóia de Carvalho, 
no seu pareCer, foi brilhante e correto. o-pro
jeto- e- cõnstitLiclonal, é JUódico, e inereceu a 

aprovação de S. Ex" V. Ex", é cl_aro, pode ter 
outra opinião, pode ter outro encaminhamen· 
to mas gostaria sempre de man~r_a diS<:U$~áo 
no _campo das idéias, rlão levando para o pro-
blem~. como V~ ___ Er quiz fazer de que aqui 
alguém é mais sábio do que outros. NiQ.guétn 
aqui é mais sábio do que ninguém, Ex•, nem 
V. Ex" -é mais sápio do que eu, nem eu sou 
mais sábio que V. Ex!' é aq':li_--:- e pode .. , 

OSR. MARCONDES GADEUIA- So
mos ambos menos sábios que o Congresso 
Nacional. 

O Sr. Itamar Franco - Não. Considero 
até qUe V. ~ está num patamar supertor a 
toao_s nós aqui. Quanto a isso, não há proble
ma; até considero V. Ex" - que é um üustre 
fnédíto, um ilus_tre jurista- o sábio do Sena
do dã República e, às vezes, temos até dificul· 
dade- em Cliscufir com V. Ex" Por isso, ousei 
dar este_ aparte, para mostar a clareza do texto 
constituCional, e também do proJeto que apre
sentei. 

Ó SR MÀRCÓNDES GADEUIA- Sr. 
Presidente, gostaria de esclarecer ao ilustre 
engenheiro e j_url~ta Itamar Fran"c6 que, qUan
do o texto citado da Constituição diz: "devendo 
o .. Presidente. submetê-las_, de ir'rlediato, ao 
Congresso Nacional", quero crer, que, ao pu
blicar no Diário Oficial da União, o _Senhor 
Presidente da República está submetendo não 
apenas ao Congresso Nacional, _mas a toda 
a nacionalidade - urbi et orbi Sr. Présider)Ie! 
A Nação inteirã, todos os meios de comuni
cação, todos os ddad~os, por suposto, os me
nos informados do que os próprios Congres
sistas, têm obrigação de conhecer o texto da 
lei. O Congresso- Nacional entedeu que não 
preCisava o ato formal de envio. para que se 
sentisse obrigado a tomar as iniciativas neceS
sárias à apredação da matéria. Portanto, a Re
solução do Congresso Nacional é mais sábia. 

E devo dizer, Sr. Presidente, quanto à inter~ 
pretação da expressão "de imediatO_", _que niD-
guém sabe o que significa, em termos de lapso 
de tÇ!mpo -''de imediato" é um.a expressão 

-em aberto. 

O Sr. Itamar Franco -Aurélio Buarque 
ensina V. Ex-

O SR. MARCONDES GADELHA - O 
Congresso ... 

O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. 
Ex" um aparte? (Assentimento do orador.) Eu 
póderia ler o "Aurélio Buarque" para V. Ex•, 
já não é o Senador Jtamªr Franco. 

O SR. MARCONDES GADEUIA - V. 
Ex" pode ler o "Aurélio Buarque". 

O Sr.ltamár Franco- Gostaria. 

O SR. MARCONDES GADEUIA- Te
nho a certeza de que ele não vai_ falª-r_em 
"24 ou 48 horas" ... 

O.Sr.ltamar Franco -Pú é que se engana 
V. Ex' 

O SR. MARCONDES GADEUIA- Por 
Tavor, leia o "Aui'~li~_~uarque de Holanda." 
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O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex" 
que eu leia? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Com muita honra! É uma leitura saudável. 
salutar. Um dicionário sempre nos inspira. So
mos, afmal de contas, garimpeiros das pala
vras. 

O Sr. Itamar Franco- Não sei por que 
V.~ põe "24 horas" na cabeça, nao sei onde 
está isso, mas, em todo o caso ... Está aqui: 
V. ~ acabou de falar em Latim, eu poderia 
até dizer, não sou eu que estou falando em 
Latim, é o nosso .. Aurélio" quem fala, não 
sei se aqui é o genitivo. V. Ext, que é um mestre, 
poderá dizer. Vem do Latim_ a palavra "imedia
to"; que não tem nada de permeio, próximo" 
... rápido, instantâneo, remédio de efeito_jme_
diato" .V. Ex", Cjue é médico, sabe que há remé
dios de efettos imediatos e aqueles que não 
têm efeitos imediatos ... "Então, creio _que está 
bastante claro aqui o que diz o nosso "Aurélio", 
rápido e instantâneo. Se o rápido e instantâneo 
de V. Ex" é "48 horas, 72 horas" ... 

O SR. MARCONDES GADELHA- Rá· 
pido é o quê? Seriam 48 horas, 24 horas ... 

O Sr. Itamar Franco - V. Ú' quer que 
eu veja o termo "rápido"-aqui no dicionário? 

O SR. MARCONDES GADELHA-Dois 
meses, uma semana, Sr. Presidente ... 

OSr.ltamar Franco-Ora, Senador Mar
condes Gadelha, V. Ex•_ corri todo o respeito 
-não vou mais aparteá~lo -,pode usar todas 
as argumentações que quiser. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. 
Presidente, ·encerro o meu pronunciamento 
dizendo que o nobre sen.ãd.orJtamar Franco 
trouxe à colação um árbitro inquestionável. 
O "Aurélio", o tertlus nesta disputa entre S. 
~e o_ COngressO Nacion-ál sobre o que signi~ 
fica a expressão "de imediato"._ O ·congresso 
entendeu_que significa "48 horas", e-o Sena· 
dor [ta mar F rance entendeu que significa "24 
horas", e o "Aurélio" lavou.as mãos. Não disse 
exatamente~o que significa, em termoS ... 

O Sr. Itamar Franco - Não disse -"24 
horas", Ex<' 

O SR. MARCONDES GADELHA- De 
modo que prefiro ficar, Sr. Presidente, com 
a interpretação do Congresso· Nacional nesta 
Resolução citada pelo SenadOr Gd Sabóia de 
Carvalho, que disse que Congresso Nacional, 
nas 48 horas, iniciará a análise da matéria 
independentemente do envio pelo Poder EXeM 
cutivo. 

Não há nada, neste momento, que impeça 
o Congresso Nacional de inidãr a -apreciação 
da matéria logo no início, logo após a publica~ 
ção; pelo contrário, existe algo que obriga o 
Congresso a iniciar nas 48 horas, em que poM 
dem estar induídas as preciosas_ 24 horas do 
Senador Itamar Franco. 

De modo que, Sr. Presidente, mantenho-me 
com o texto do Congresso Nacional. Foi_ sábio, 
teve a temperança, porque, no meu entender, 
também há necessidade de 48 horas, embora 

o presidente do Congresso possa prescindir 
deste-tempo. Tecnicamente, este é um lapso 
de tempo razoável e, por isso, entendo que 
devemos manter a Resolução do_ Congresso 
Nacional e rejeitar a proposta do Senador Ita
mar Franco, com todo o respeito a V. Ex" 

O SR. CHAGAS RODRIGUES .:_ Sr. 
Presidente, peço- a palavra para discutir a ma
téria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- CoilcedO a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB 
-PI. ParadisCutir)-Sr. Presidente,Srs Senã~ 
dore~. procu,rarei apreciar a matéria, Sr. PreSiM 
dente, dentro de crjtérios rigorosa,mente jurídi
co-COnstitucionais; de- acordo com os meus 
modestos conhecimentos. 

Compreendo perfeitamente o propósito do 
nobre Senador Itamar FranGo-, um homem do 
mais elevado espírito público, democrãta vigiM 
Jante, e que quis, no seu modo de ver, defender 
rigorosamente as prerrogativas do COngressO 
Nacionãl. ~ 

Sr. P:resid.ente, se o nobre aj,l_tor do projeto 
me permitisse, eu divergiria de S. EX' Sr. PteSi~ 
dente, não obstante os elevados objetivos da 
proposi~_oL ela não_ deve ser acolhida. O art. 
62 da CõnStituiÇão, Sr. Presidente, trata desse _ 
institutO riovo que é a riledida provisória ; novo 
no ordenamentQjuridicoMconstitucional do 
nosso Pafs, e_ diz: 

"Ai"f. 62 Em caso de relevância-e _urgên
dã, o Presidente da República poderá 
-adotar medidas provisóriás, com força de 
lei, devendo submetêMlas de imediato ao 
Congresso Nacional, que, estando em re
cesso, será convocado exatamente para 
s~ re~nir no prazo de cinco dias. 

. _ Parágrafo único: As medidas provisóM 
rias perderão _eficácia; desde a edição, se 
não forem convertidas em lei no prazo 
de trinta dias, a partir de sua publicação, 

-'-devendo o Congresso Nacional discipliM 
nat as "relações jurídicas delas decorren-
tes:" ---

Como se vê: ·sr. Pr.~i"dente,- o ~ 62: não 
proíbe o Oferecimento de emendas à medida 
·provisória, quando na Carta de 67havia urna 
proibiç§o expressa. O prazo mencionado é de 
trin~ d@.s, mas a matéria em S].la tramitação 
precísava ser disciplinada; os diferentes prazos 
precisavam ser estabelecldos, o problema da 
apresentaÇão ou não de emenda devia ser 
l'~s_cl_vido, tudo isso deveria ser objeto de urna 
resolução. Alguns até e11tendem que essa dis
ciplina deveria ser através de lei ordinária. 

Qúá.ftâo, Sr. Presidente, o art. 62, caput diz 
que" o Presidente da República deve submeter 

-as med_içias provisórias de imediato, a meu 
ver, sr. Presidente, isso é mais um dever
não se ttataaqui de um delito, de uma infração 
penal, e muito menos de uma infração penal 
grave-, o Presidente da Re~ública deve fazê
lo por-uma gestão até de cortesia para com 
o Poder Legislativo. Se não o fizer, ele em 

nada nos estará prejudicando. Quando_ o SeM _ 
nadar Itamar Franco apresentou o seu projeto, 
havia, por parte de alguns congressistas, o 
entendimento de que o Congresso estava pri~ 
vado de apreciar a matéria, enquanto o Senhor 
Presidente da República não a submetesse ao 
Poder Legislativo. E se esse entendimento fos~ 
se exato, eu estaria de pleno acordo com o 
nobre_autor da proposição. 

Mas, não, Sr. Presidente, É o próprio ConM 
gresso Nacional. através da Re:soJyç_ã_o __ n"'_ __ l, 
de 1989, aqUi já mencionada, que, ao dispor 
sobre apreciação pelo Congresso das medi~ 
das provisórias a qUe se refere o ar[ -62 da 
Constituição Federal, disciplinando a matéria, 
deixou claro que esse dever_é_despiciendo pa
ra a apreciação da rpedita provisória" pelO ConM 
gresso Nacional. 

O Sr. Odacir Soares - PermiteMme V. 
Ex!' um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Con
cederei irne_diata.mente. Não há portanto, seM 
gundo entendimento do Congresso Nacional, 
nenhum prejuizo a condenar. O Presidente da 
República não está, nesta hipótese, atentando, 
de nenhum modo, coritra o__liyre exercício dos 
Poderes Legislativo e judiciário, conforme reza 
o art. 6~ da Lei n~ 1:079, qUe o riobre Senadqr 
Itamar Franco pretende alterar. 

J\_qui se falou muito em 48 horas. RealmenM 
te, o art. 2_~ dã _fe_s9luçâ0 n~ Y, --de 1989, d_o 
CongreSso Naciqnal, diz: 

~·Nas quarenta e oito boras_que se seM 
guii'em à pu01icação, no-Dfário~OBcial da 
União, da Medida Provisória adotada pelo 
presidente da República, a Presidência do 
Congresso Nacional fará publicar e distri
buir avuJsos da matéria, edesignará CoM 
missão Mista para seu estudo e parecer." 

Mas os ltderes não vão esperar por essas 
48 horas. Quem espera é o nobre Presidnete 
do Congresso Nacional. 

O _art. 2~> desta Resolução, em seu §_ 31, diz 
o seguinte: 

"A indicação pelos Líderes deverá ser 
encaminhada à Presidência do CpngresM 
so Nacional até às doze horas do dia se~ 

..,.:guíilte aO da PUblicaÇão da" Medida ProviM 
sória." 

De acordo com o§ 19, desseart. 2~, a Comis
são Mista será integrada por 7 Senadores- e 
7 Deputados; os Uderes deverão fazer as indiM 
cações e, se não o ftzerem nas 12 horas- qúe 
se seguirem à publicação, então, S. 5(', o no~ 
bre Presidente do Congresso Nacional, fará 
publicar e distribuir avulsos da matéria e desigM 
nará Comissão Mista para estudo e parecer. 

Em sendo assim, Sr. PreSidente, estou de 
pleno acordo com todo o raciocínio desen
volvido pelo nobre Senador Od Sabóia de CarM 
va1ho. Peço vênia apenas para discordar da 
conclusão de S. ~ 

O Sr. OdadrSoares-V. EX' me concede 
um aparte, Senador Chagas Rodrigues? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Com 
muita honra, nobre Senador Odaclr Soares. 
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O Sr. OdacirSoares-Parece-me, nobre nobre Senador Itamar Franco, Projeto de Lei 
Senador Chagas Rodrigues, que essa discus- do Senado n" 31, de 1 989; eStaríamos impe-
são é daquelas em que todos estão de acordo didos de apreciar a medida provisória enquan-
e todos estão contra, porque, veja bem V. Ex•, to o Seriho"r PrEisiOente náo a submetesse ao 
andou mal o CongresSo Nacional, andamos Congresso. O tempo estaria cOrrendO, os noS-
malnós,quandoadmitimos-opiniãominha, ses 30 dias estariam sendo reduzidos e nós 
pessoal- que a publicação da medida provi- estaríamos _12_rivados de tornar conhecimento 
sória no Diário Oficial supriria a cãmunfcação da inedida provisória. 
que a Constituição exige seja feita ao Con- óra Sf. Presiden~e. o que o art. 62 da Consti-
gresso Naddonal pelo Senhor Presldente. da t1,1ição determina, expressamente, é que as 
República. No momento em que o Senador medidas provisórias terão eficácia desde a edi-
ltamar Franco apresenta um projeto de leí, "ção, vale dizer,- deSde a publicação. E se elas 
que acrescenta disposltivo_à Lei no 1.079, na estão em pleno vigor desde a publicação, o 
realidade, ao final, isto é, no final da tramitação Congresso Nacional não deve ficar esperando 
desta matéria, se a aprovarmos aqui, no Sena- corilunicação do Senhor Presidente da Repú-
do, ela iria para a Câmara dos Deputados, bJJca, porque é uma prerrogativa do Congres-
que teria idêntica oportunidade de reapredá- so apreciar a medida, para aprová-la, rejeitá-Ia 
la. Se vier a ser aprovada na Cârriara dos Depu- ou ln esmo-emendá-la. 
tados, revogaria, a meu ver, a norma expressa Sr.. 2residente, eln face desta argumenta-
na Resolução que dispõe sobre o processo __ __: ção, -cons!d~ o projeto do nobre Senador 
que o Congresso estabeleceu a si pró-Prio jJãra -Itamar Franco, data venia, inconveniente, inc-
a apreciação das medidas provisórias. Enten- pórfUrlo -e de-certo modo, injurfdico. 
do, data vênia do entendimento _de V. Ex". que Mesmo porque, Sr. Prestdente, os crimes 
andamos mal jurídica e c;:onstltudonalmente, de responsabilidade, relacionados no art. 69, 
porque, a meu ver, a publicação da medida são crimes graVes. Tentar dfssolver o Con-
provisória do Diário Oficial da Uitião, no Dlário gressd Nacional, usar de violência ou ameaça 
do Congresso NacioiJal, oü em qualquer diário contra algum representante da Nação, violar 
de repercussão federal, não supre a norma- as imunidades assegur_adas aos Memb__ros do e 

da Constitulção, que exíge que a matéria seja Congresso Nadonal, opor-se diretamente por 
encaminhada pessoalmente pelo Presidente fatos ao livre exercício do Poder Judiciário; 
da República ao Congresso Nadonal. Na reali~ tudo isso está previsto, Sr. Presidente, como 
dade, a publicação de uma medida provisória crime de responsabilidade_ contra o livre exer-
no Dián'o Oficial dá Unlã_ó-Se destinaria muito cícío dos Poderes Legislativo --e -JUdiciário e 
o conhedmento de tercelroS do que ao conhe- dos Poderes Constitucionais dos Estados. 
cimento de um dos Poderes da República. De m.odp' que, de acordo com este racio-
E é aí que andou mal o Congresso Nacionaí, dnio, sou contra o projeto. Mas aceitaria o 
ao estabelecer que a publicação da medida projeto,daria-omeuapoio,seeleconsiderasse 
provisória no Diário Oficial supriria a exigência crime de responsabilidade o Presidente da R e-
da norma constitucionaL Portanto, no final, públic:a baixar ou adotar medida provisória, 
estamos todos de acordo e todos c:ontra, por- - quando não houvesse relevânc:ia e urgênda, 
que este foi o entendimento do Retatcir. S. porque aí Sua Excelência estaria lnvadiildo 
Ex" entende, também, que aprovamos um pro- atribuições do Poder Legislativo. Mas o sim-
cesso para a apredação das medidas provisó- pies fato de não comunicar a medida provi-
rias que colide com _o dispositivo constitucio- soria aõ-COngreSso liõ mesrr:.-o dia, ou dentro 
nal. E temos, agora, com o projeto do Senador de 24 horas, isso é irrelevante, pois o Congres-
ltamar Franco, uma oportunidade de, pár ou-- so, -até às 12 horas do ~ia seguinte ao da 
tra via, corrigir o erro -cometido no primeiro pUblicação da medida pi'ovisória, já deve, atra-
momento, _quando esta Casa ainda estava en- vês dos seus Uderes, indicar os Membros inte-
gatinhando em relação a esta matéria, de se grantes da 'comissão Mista que apreciará a 
estabelecer um procedimento processual in- medida. 
temo para a apreciação da mesma. O projeto Enteitdo, Sr. Presidente, que o Poder Judi-
do Senador Itamar Franco, na realldade, pro- dário, com base na nossa resolução, não con-
cura corrigir um erro que cõrrietemos. Não sideraria a omissão presidencial crime de res-
entendo que ele seja redundante ou que seja ponsabilidade, em razão de 0 próprio Coo-
desnecessário; ele vem corrigir um erro que gresso entender ser de sua competência exa-
cometemos - nós, Deputados e Senadores minar a medida provisória, independentemen-
-, quando estabelecemos as normas para te dessa comunicação dO" Senhor Presidente 
apreciação das medidas provisórias pelo Po- da Repúblic:a, _ 
der Legislatlvo. Assim séhdo, Sr. Presidente, dentro de crité-

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Com
preendo o pensamento de V. Ex", nobre Sena
dor Odacir Soares, mas não preciso dizer que 
discordo plenamente desse entendi_m~nto. 

Sr. Presidente, isso é até matéria vencida, 
é uma resolução rec~nte do Congresso Nacio
nal, a matéria está disciplinada. Eu pediria a 
atenção dos S_r_s. Senadores para o seguinte: 
se aprovássemos o projeto- de _iniciatiVa do 

rlos rigorosamente jurídico-constitucionais, 
no meu modesto modo de ver, votarei contra 
a proposição. 

0- Sr. José Jgnádo Ferreira- Peço a 
palavra;-·sr. Presidente, pam dis~utir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a pala\ITa ao nobre Senador José 
fgnáclo Ferreira. 

O Sr. José Jgnáclo Ferreira {PSDB ~ 
ES. Para diScutir. Sein revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senãdores~ quero t_ani
bém intervir na discussão, para solidarizar-me 
com o Senador ltãffiar Pranco, e até lamentar 
que, em o fazendo, colido com o pronuncia
mento_ do eminente Senador Chagas Rodri-
gues, Líder do meu Partido. . 

O nObre Senador Itamar Franco pretendeu 
deixar claro, através de um tipo que não existe 
na lei de _crime de. responsabilidade, a L-ei n9 
1.079, de 1950, pretender S. Éx!' deixar claro 
que, afinal, o Poder Legislativo existe, preCiSa 
ser respeltado, e que há bem jurídico violado. 
Todo crime tem_que ter um bem jurídico que 
é vioJãdo quando da ação do agente, do sujeito 
ativo desse crime, quer dizer, no caso, o emi
nente Senador Itamar FrancO PretendeU, con
figurando como tipo na Lei n~ 1.079, aquele 
tipo que S. Ex; descreveu no seu projeto; pre
tendeu definir com clareza a ação do Senhor 
Presidente da República que, no caso, teria 
autoria certa, teria materialidade, teria bem ju
ridico _violado, teria dolo~ ação essa que_ não 
poderia, a meu ver, 'deixar de se configurar 
coma _crime, Porque a:inedida provisória pre
vista no' art. 62, da ConStituição Fedeial, passa 
a_ ter eficácia não_~- partir da sua publicação, 
mas-a· Partir da sua edição. 

Vejam, Srs. Senadores, a importância des
ses tais diã.S, que, se poderia dizer, Sáo Colsas 
desprezíveis, mas que seriam dias perdidos 
pelo CongieSsõ Nacional pãra exame da me
dida provisória no prazo asslnalado pela Cons
tituição Federãl, 

O art 62 prevê que a medida_ provisória 
passa a irradiar conseqüências, passa a produ
zir efeitos, no momento em que foi- assinada 
e editada, não no momento em que foi pübli~ 
cada. Naquele instante único da assinatura pe
lo senhor presidente da República da medida 
provisória, ela está sendo editada, ela já tem 
força equivalente .\ força de lei em que se 
vai transformar, posteriormente, se aprovada 
pelo Congresso NaçionaJ. A partir daquele mo
mento, ela já irradia consj;!qüências. Ai vem 
a publicação. E vem a publicação, que seja 
48 horas depois. E se contam 30 dias, a partir 
da publicação, para que ela perca a eficácia, 
na hipótese de não ser apreciada pelo Con
gresso Nacional, ou em segundo apreciada, 
ser rejeitada pela_ Congresso Nacional. 

De maneira que, Sr. Preslàente, me-pareCeU 
de muito acerto a lnserção desse tipo na Lei 
n9 1.079, através dei projeto do eminente Sena-
dor Itamar Franco. , -

Há muitos outros tipos, Sr. Presidente, que 
poderiam ser inseridos. E aqui vem à colação 
a sugestão do eminente Senador Chagas Ro
drigues, porque alguma coisa precisava ser 
dita também, e vai aqui a sugestão, também_ 
minha. -

Endosso as palavras do eminente Senador 
Chagas Rodrigues, a sugestão - eu penso, 
ja me surgiu, neste momento, a idéia de elabo
rar este texto - que se apresente wn projeto 
de lei configurando como crime de responsa
bilidade a edição de medida provisória, sem 
que se tenha relevância ou urgência. 
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Ê evidente que a partir daí, teríamos que 
ter algo que definisse, teríamos-quéler alguma 
coisa que tomasse rútido o que seria irrele
vância e o que seria falta de urgência. Mas 
é preciso que se ponha isso num texto de 
lei, como a Lei n~ 1.079. 

Há outro aspecto. QuandO se fala em Crime 
de responsabilidade, Sf:Prestdente, ninguém 
está falando que o senhor presidente da Repú
blíca assaltou os cofres púbficos; que o senhor 
presidente da RepúbUca bateu a _carte[ra -
isso não é crime comUm, praticOu estelionato 
ou homicídio. Ninguém fala lssó. Pode até o 
povo lá fora entender que, ao se dizer que 
o Presidente da República cometeu um crime, 
pode o povo entender que o- presidente dei 
República cometeu um crime" cólnurn, ur'n es~ 
telionato, _um roubo, um furto, um homicídio. 
Não! Este é um crime síngularíssimo previsto 
na Constituição Federal e que pode estar pre
visto na Lei no 1.079, que é -uma lei de 1950, 
como também nem pode. E o fato mais curio
so nem previsto, poderia, inclUSive, ser inte-r
pretado como alguma coisa que violasse um 
princípio- de Direito, cjue é o princípio nullwn 
crlmen, nulla poena sine lege: nenhum cri
me sem lei anterior que o defina: 

Na verdade, temos os tipos elencados na 
Lei n., 1.079, de 1950: E teiTIOs tanibém aqUela 
referência ao atentado à Constituição Federai, 
feita no art. 85. Vejam V. ~: 

"Art. 85. São crimes dt;o responsabi
lidade os ates do Presidente da República 
que atentem co_nt,r~ a ComU:t_u~ão Fede-_ 
raJ e, especificamente, contra: ... " 

E são apresentados os sete incisos elenca
dos na Constituição Fedêial. 

Desta forma, se pratica por atentado e tam
bém pela vtolac;ão ·da Lei _n~_l.079. E trago 
à colação a manifestação de Pontes dé Miran
da, porque choca a mim mesmo. 

Quando li a Doutrina de PQntes de Miranda, 
chocou-me porque sempre entencü - inclu
sive porque vivo a advocacrª _criminal há mui
tos anos - que não se teria como, e é até 
um preceito expresso que está hoje na nossa 
Constituição Federal, mas -que colide com o 
preceito .do art. 86. -

Sempre entendi que a existênda de crime 
teria que pressupor a precedência de um texto 
de lei que previsse o crime. Aqui está a mani
festação doutrinária de Pi:llltes-de Miranda: c;:ri- _ 
mes não expressamente mencionados_. 

Diz Pontes de Miranda, no seu ,çcom.en: 
tários à COnstituiçàO Federal de 19ô7"·, com 
à Emenda Constitucional de_ 1969, Editora 
Borsoi: 

"Crimes não_especi_almente menciona~ 
dos: 

Nos atas que o Presidente da República 
pode praticar, fora daqueles que levam 
à _composlç:ão das figuras criminais do 
art 5", 1, IV, do Ato Adlcional, pode ele 
cometer crime." 

A lei de responsabilidade; que é a Lei n~ 
1.079, apenas prevê as figuras. Porém - e 
aqui vai o grave disso: 

"Se "alguma figura de atentado à Cons
tituição fof esquedda pelos legisladores, 
não Se Pcide ·urar dãf que o crime deixa 
de existir," 

_ De maneira que temos como crime de res
ponsabilidade, previsto na Constituição, aque
les crime~ elencados na Lei n" 1.079, nos tipos 
diversos, e também a figura do atentado, que 
é _uma falta grave, uma violência grave prati
cada pelo Senhor Presidente QÇt República 
contra o livre exer_cício do Poder Legislativo, 

- como no-caso-pretende configurar o emine_nte 
Senador Itamar Franco no seu projeto. 

Assim, Sr. Presidente, solidarizo-me com o 
eminente Senador Ita,m_ar F-ranco, pelas razões 
que expus. A meu ver, o tipo criminal que 
S. Ex" pretende Inserir na_Lei n~ 1.079 é: perfei
tamente cabível, e não é forte demais se ape
nar, com as" penas da Lei n9 1.079, a violação 
a um dispositivo como esse, que é_ uma viola
-ção a umã prerrogativa de o Congresso Nacio
nal continuar livremente exercend.o os seus 
poderes; com isso ficar-se-á, no futuro, retar-_ 
dando o envio da medida provisória ao Con
gresso Nacional, ficará bem clara não só a 
materialidade do ilícito, previsto no projeto, 
como a autoria e a Jesividade desse ilícitO, 
porque ela se configura pelo estorvo ao exer
cido de um_ poder do Parlamento naqueles 
dias em que se demorou pelo envio, e o dolo 
que se Úaduz na. vontade consciente_de que 
se está praticando o ilícito. 

Solidarizo-me com o Senador Itamar Fran
co, vo_tando f-ª-Yrugwelmente ao seu projeto. 

O Sr. Lelte Chaves - Peço a palavra, 
Sr. Presidente._ 

O Sr. Leopoldo Peres - Peço a palaVra, 
Sr. Presidente. 

mas o Governo não terri da_do 01mprimento 
ao que prometeu. 

Quaiito a eSte projeto _ _do Senador Itamar 
Franco, reconhecemos, por parte de S. EX', 
a melhor das -intenÇões, mas na li-nguagem 
do direito, imediatamente tem um significado. 
Quer dizer, o Presidente assina, mas tem uma 
tramitação: passa pela Casa Ovil, até chegar 
a esta Casa Se o Presidente, intencionalmen
te, não manda wma medida desta para o Con
gresso, o que Sua Excelência, com isso, está 
sugerindo? Que a medida não tem urgência 
Ora, se Sua Excelência promulga a medida, 
se a deqeta e não a manda para o Congresso, 
o que pode faz<:::r o CongresSo? Ê âizer: bem, 
não houve _urgência. Tanto é que ele não man
dou com a imediatidade que a lei determina. 

E o que ocorre? O Congresso Pode rejeitar. 
E a grande penalidade a que se sujeita o 

Presidente qual é? É a reVogação da inedii:l.a. 
-Então, Sr. Presidente, eu, honestamente, em 

que pese o interesse do Senador Itamar Fran~ 
co, não vejo razão para esta medida, sobre
tudo, agora, quando S. ~ é, em potencial, 
um candidato à Presidência da República. Ele 
seguramente se já fora o alvissareirõ ólndidato 
à Vice-Presidência, não encaminharia uma 
medida dessa que viria a afétá-lo. 

O PMDB votará contra a medida, Sr. Presi~ 
dente. 

_O SR. P_RES.º-_ENTE __ (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais quem queira faZer uso 
da pa1avra, está encerrada a discussão. -

Passa-se à votaç_ão da matéria. -

O Si-~ Itamar Franco - Peço a palavra 
para uma comunicação, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsori Carneiro) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador [ta
mar Franco, para brevíssima comunicaçao aO 
Plenádo. - ~~ O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro) 

-ConcedO a palavra ao nobre Senador Leite. 
ChaVes, que a havia pedido primeiro. O SR. ITAMAR FRANCO -(PRN - MG. 

Para breve comunicação. Sem revisão do ora-
OSr.LeopoldoPeres-AntesdeoSena- dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 

dor Leite Chaves usar da pa1avra, pediria per~ vouvoharadizerc)ai!"J1portãnciadomeuproje.: 
missão ao Senado Federal para que encerrás- to, já defendido aqui por vários Srs. Seriadores. 
semos este brilhcirite,_esta estupefaciente, este - Eu poderia utilizar o pedido de verificação de 
tomei oratório desta tarde, e votemos a me- quorum, mas não o farei, porque sei que há 
dida Contra ou a favor da iniciativa do Senador matéria da maior importâil.cia que vai ser sutJ.: 
Itamar Franco, ·porque vamos decidir, nesta metida, agora, ao plenário do Senado, em regi-
tarde, ,o destino de 1 milhão 'de vítimas da me de urgência, a qual autoriza o Governo 
malária. Estamos retardando a votação e os da União a contratar a operação de crédito 
Srs. Senadore_s_estão saindo. Esta providência externo no valor de 99 milhões de dólares 
está sendo retardada devido ao brilho de vários norte~americanos. 
colegas nossos; que eu go_staria de ouvir pela Portanto, Sr. Presiderlte e Srs. "Sei1adores, 
noite adentro, mas não hoje. lamento a derrota deste projeto e, conforman-

O SR~ PRESIDEN1E (NelSon Carneiro)-- -elo-me, não vou pedir verificação de quorujm 
- Continua em discussão 0 projeto. a fim de que seja apreciada a matéria da maior 

importância para o País. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço 
a palavra, parã discutir. -

-O S_R, P~IDENTE (Nelson Carneiro) 
.=..Tem_ V. ~a palavra. - - -- -

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
discutir.) -Sr. Presidente, sei que há um pro
jeto muito urgente, _mas vou pedir verificação 
de quorum; embora seja de relevância, é um 
casomais sério, que é o da ponte ·de Guaíra, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro) 
-Vai ser realizada a votâç-ão. -

Com-o vota o Uder do_PMDB? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)
Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota a Líder do PFL? 

O SR- MARCONDES GADELHA (PFL 
-PB")"-Não .. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Udér do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI)-Não. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- Comó vota_o Líder do PTB? (Pausa.) 

& Bel' está ausente.. 
Como vota o Líder do PDC? 

O SR. CARLOS PATROCiNIO (PDC
TO)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiio) 
- Como vota o Líder do PDD- -

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- C9mo vota o Líder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ)
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-Como vota ó Uder do PMB? (Pausa) 

S. ~ está ausente. 
Os Srs~ SenadoreS -qUe apfOvam o pi-Ojeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitado. 
A matéria irá ao Arquivo. 

J:: a seguinte a matéria rejeitada: · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•31 DE 1989 

lndw' entre os cniiles de responsabi
lidade do Presidente da República a ínob
serváncia do preceituildo no artigo 62 da 
Constitw'ção. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 6' da Lei n' 1.079, de I O 

de abril de 1950. fica acresddo do seguinte 
item: - -~ 

"9---.. deixar de submeter ao Congresso 
Nacional, no dia da respectiva publicação 
no DiáríO Vficial dã União, medida provi
sória devidamente acompanhada de 
mensagem e exposição de motivos cir
cunstanciada." 

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

Art 39 São revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: -

Discussao, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9183, de 1988, de autoria 
da Comissão Diretora, que revoga o item 
VI do art. 406 e o art 412 do Regulamento 
Administrativo do _Senado Federal, apro
vado pela Resolução n9 58, de 1972, ten
do 

PARECER, sOb o n~-4~Çde -1989, da 
Comíssâo · - ---

...:_de Constitw'ção, Justiça e GdadtJ~ 
--""-~pela éOnstitucionalidade e juridiCida: 

-- de e, no mérito, favorável. 

Passa:-se á discussão do projeto, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_cussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentado (PauSa.) 
-Aprovado. 
O projeto lrá à Comissão Diretora para a 

redação final. 

É o seguinte o proj~to aprovado: _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
-- N' 183, DE 1988 

Revoga o item VI do art. 406 e o art 
412 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolu
Çã0h958, de 1972. 

_Q Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ Ficam fevogados o item VI do art 

406 e o art. 412, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, aprovado pela Re
solução n9 58, de 1972. 

-Art. -2° Esta resolução entra em vigor na 
-data de sua publicação. 

Art 3? Revogam-se as disposições em 
contrá"rlõ." · · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgorada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento n9 

298/89 de urgência, lido no Expediente, para 
a Mensagem no 104, de 1989,-relativa a pleito 
da União .. 

Ein votação o requerimento. 
Os Srs. Seriádor€:s q·tie o ·aproVam queirain 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimentO, passa-se_à apre
ciação da matéria, que depende de parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos. 

·A Presid_ê11_cia designa o eminente Senador 
Rãchid Saldanha Derzi para proferir parecer 
sobre a matéria. 

SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMDB - MS. Para_ emitir parecer.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, nos termos do item 
V, do art. 52, da Constituição Federal, o Senhor 
Presidente da República submete à delibera
ção -do-senãdo Federal pleito da União, que 
objetiva cOntratar operação de _crédito externo 
no valor equivalente a até US$ 99,000,000DO 
(noventa e nove milhões de dólares norte-a
mericanos) junto ao Banco Intemadonal de 
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco 
Mundial~, destinado ao financiamento parcial 
dO "Projeto controle d~ Malária na Bacia Ama
zônia", a cargo da Superintendência de Cam

- panhas de Saúde Pública (Sucam) do Mii1.is-
.tério da Saúde. 

·com o novo ordenamentO cOnstitucional, 
ao Senado Federal compete, privativamente, 
autorizar operações externas de natureza fi

-nanceira de interesse da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Muni
cípios (art 52, item V), bem como dispor sobre 
limites e condições para a concessão_ de ga
rantías da União em operações de crédito ex
temo e interno. 

No mérito, o Projeto se enquadra nas dire
trizes e nos objetivos _do ~ano Nacir;:mal de 
Desenvolvimento, sendo merecedor do aco
lhimento da Casa pelo seu alcance social no 
controle da Malária na Bacia Amazónica. 

Há de se ressaltar, todavia, que o Senado 
Federal deverá exigir, quando da Regulamen
tação do art. 52, da Carta Magna, as informa
ções necessárias que lhe permitam avaliar o 
bom emprego_dos recuros públicos. 

Não obstante a lacuna apontada, tendo em 
vista a relevância do Projeto a ser finandadÇ), 
opinamos favoravelmente ao pedido, nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOL(JÇÃO 
N' 25, De 1989 

Autoriza--o GOverno da União, a con
tratar operaÇAO .de crédito externo no va- -
for de (JS$ 99.000,000.011 " -

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É o Governo da União, nos termos 

dos itens V, do art. 52, da Constituição Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito ex
terno, no valor equivalente a US$ 
99,000,000.00 (noventa e nove milhões de dó
lares norte~americanos),junto ao Banco Inter
nacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(Banco Mundial) destinada ao finariciamento 
parcial do "Projeto Controle da Malária" desti
nada ao financiamento parcial-do "Projeto 
Controle da Malária na Bada Amazônica", a 
cargo da_ Superintendênçia da_ Çampanha de 
Saúde Pública (Sucam), do MiniStério da Saú
de. 

Art. 2'1 Esta ResoluÇão entrã-em vigor ria 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrár'io. - --- -

Sr. Presidente, trata-se de projeto de largo 
alcance social - o combate à malária neste 
País. Razão por que somos favoráveis à sua 
aprovação, de acordo com o projeto de resolu
ç~o que apresentamos. 

É este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer da Comissão de AssuÍltos Eco-
-nómicos condui pela apresentação de projeto 

· de resolução que au1oriza o Governo da União 
a_ contratar operações de crédito externo no 
valor de 99 milhões de dólares norte-ame
ricanos. 

Completada a instrução da matéria, Pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

O Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra, para discutir,_ ao nobre 
Senador Marcondes Gadelba_. 
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O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, pedi a palavra, mas nem 
vou discutir esta matéria; pOrqUe a sua iinPor-
tância é tão evidente, é tão clara, que dispensa 
qualquer apreciação. 

EStou usando o micmfori"e para fazer" um 
apelo ao nobre Senador Leite Chaves. s.--~ 
disse que iria pedir verificação de quorum nes
ta matéria. Quero iri.formar que, neSte mo
mento, o Banco Mundial está aguardando 
apenas a decisão do Senado Federal para assi
natura desta matéria, que diz respeito a urna 
questão humanitária. São milhões de vidas 
que estão ameaçadas pela malária e temos 
agora em nossas mãos a oportunidade de 
controlar essa doença secular que degrada 
e infama a nossa civilízação e, de certa forrOa, 
faz_ c_oarctar os nossos passos n6 rumo do 
desenvolvimento e no rumo de uma ocupação 
saudável da região amazôntca. 

Não temos a ilusão de erradicar a malária 
com esta proposta. Sabemos a extensão das 
fronteiras mortas que temos naquela região 
e o sistema de vasos comunicantes que temos 
com outras florestas em países- vizinhos aos 

nossos. 
Esta é uma oportunidade, talvez única, que 

temos de controlar e de garantir condições 
estáveis. 

O Senador Leite Chaves pode ter suas ra
zões pessoais, mas não pode ficar contra uma 
proposta que é de cunho eminentemente hu
manitário. Em situações gravés que os países 
atravessam, em conflitos internacionais, as 
questões humanitárias sempre são preserva
das. 

Não podemos levar isso ao ponto de ficar 
contra a humanidade, afinal de contas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa, que acompanhou esse problema 
desde que lhe foi apresentado, através da visita 
pessoal do Sr. Ministro da Saúde, pode cons
tatar o que V. ~ falou agora, não apenas 
em nom:e pessoal. mas em nome de todos 
os que hoje, na Amazônia, principalmente, pa
decem desse mal - a malária - agravado 
com os campos de garimpagem que ali exis: 
tem. 

De modo que estou certo de que o Senador 
Leite Chaves apenas anunciou propósito, que 
a sua generosidade não lhe permitirá fazer. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente. peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro) 
- Com:edo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEIJE CHAVES (PMDB- PR 
Para discutir) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, evidentemente_ o_ caso é de urgência, mas 
aqui há um caso de urgência maior, que -ê 
o da ponte de Guaíi'a. 

Deixarei, Sr. Presidente, excepcionaime"nte 
de pedir verificação tioje, mas V. Ex' tem co~ 
nhecimento de que eu disSe aqui que nenhum 
outro projeto-dessa natureza passaria sem_ que 
aquele fosse cumPrido. É uma exceçâo,- mas 

que a· 'Casa não me venha fazer a mesma 
pressào, em clrCunstâncias semelhantes, 
quando eu trouXer o projeto à baila, ou me 
detiver com outro semelhante a este. 

_Erª o que tinha à dizer; S"r. Presidente. (Muito 
bemt Palmas)_ 

O Sr. Jamll Haddad -Sr. Presidente, pe
ço a palaV!a para discutir. 

O SR. PRESIDENTE ~(Nelson CarnelfQl 
-ConCedo a palavra-ao nobre Seilá:dor Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HAoDAD (PSB:.: RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, _Srs, Senadores, serei rapidíssimo. Con
gratulo-me com o nobre Senador Leite Cha
ves por ter retirado o pedido de verificação, 
e lembraria, a S. fr que até na Capital do 
Paraná, em Curitiba, têm sidO relatados ca~s 
de malária. E o que é -pior, Sr. Presidente, 
hoje o agentepfasmodium falciparum_é muito 
pior de ser cornbãtido do que o vivax. Eu que 
me bati violentamente nesta Casa, pela dimi
nuição da inddênciã-da malária, Só posso, 
neste momento, congratular-me com a apro-
vação o desse projeto: __ 

Era o que tinha a diz.er, Sr. Presidente. 

O Sr. Olavo Pires- Si': Presidente, peço 
a palaYia. -

O SR. PRESIDENTE (NeJSÕn Carneiro) 
-ConcedO a palavra, para discutir,- ao nobre 
Senador Olavo Pires, que falará como Uder. 

O SR. OLA VO PIRES (P~- RO. Como 
Uder pãrã discutir. Sem revisão dO orador) 
-Sr.-Presidente, Srs. Seiladores, nesta opor
tunidade, em nome dos milhares de pacientes 
que sofrem nos Jeitos da_:; unidades de saúde 
de Rondônia, acometiCfos de malária, também 
apresento ao nobre -Senãdor Leite Chaves as 
minhas congratulações, os meus respeitos e _ 
osmeas:agradecimentos, em nome dos meus 
conterrâneos de Rondônia. 

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

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peE? a paJavra. 

o sR~ PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
-ConcedO a palavra, para discutir, ao nobre 
Senador J?rbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -
PAPara discutir)- Sr. Presidente, Srs. s"eil?~-:. 
dores, peÇo pãfa fazer Uso da palavra, porque 
o-assunto faz referênCia especial à Amazônia. 

Ainda há poucos dias estávamos lendo um 
reJa tório _dizendo que 90% dos casos de malá
ria estão concentrados na Amazônia, creio até 
que item na Amazônia Legal, mas- deve ser 
a Região Norte mesmo. 

E aqui está presente o-Senador Almir Ga
briel, que era diretor de um sanatório em Be
lém, quando eu fui Governador, e talvez S. 
Ex" também se lembre do fato. Naquele tempo 
eu pensava que Governador era Governador 
em Federação, não era como atualmente, em 
qüe todo Governador, para justificar que nao 
vai bem, diz que não recebe verba do Governo 
Federal._De iTianeiÚt que virou -território, todo 
mundo é território federal. E, desgraçadamen-

te, Sr. Presidente, eu tive, realmente, como 
Gove_rnador_ do _Estado do Pará, de garantir 
as equipes da Sucam trabalhando no meu 
Estado, pOr(:jUe O G"overno Federal não tinha 
meios para mantê--los. E o pobre Governo do 
Estado do Pará,_ _com sua renda pequena, -ain
da manteve essas equipes trabalhando lá. E, 
nessa altura, na região da B~lém -_ Bra~1ia 
estava grassando a malária, onde morrla gente 
com coma de malária. E já era o falciparus, 
a que se referia o senaaor Jamil Haddad que 
é médico, eu apenas toco de ouvido,_ o fafcipa
rus- e o· vrvax, porque tive oS dois. 

Então, tive malária, três vezes, duas vezes 
foi vivax e uma de falciparus que quase me 
leva._ 

Agora, nós vemos a mesma coisa, precisa
mos desses recursos para essa área. 

Mas há um fato muito interessante, Sr. Pl:esi
dente, a que eu chamaria a atenção, sobretudo 
dos médicos da Casa. Muitos ainda se lem
bram. É que ·na Petrobrás, quando iâ estáva
mos, na Superintendência Regional, apareceu 
urna receita feita pelo então Ministro da Saúde, 
Mário Pinotti, um homem-que usava - e na
quela época era comum - os cabelos muito 
grandes, e ele disse flUe havia resolvido _em 
definitivo o problema da malária no Brasil, par
ticularmente na Amazônia. Diz o Senador 
Odacir Soares que, _com esse nome, ele ia, 
aos pi notes, levand9 _ _q __ pfoblema da malária. 
O mais interessante é_ que havia -um. tal sal 
cloroquinado, que, naturalmente a pessoa fa
zendo sua ingestão, adquiria uma taxa de clo
roquina permanente no sangue, e automati
camente o hematozoário de Laveran não pre
parava no organismo se me permitem os mé
dicos presentes. 

Ia tudo muito bem, Sr. Presidente, mas. um 
dia, toda uma equipe da Petrobrás apareceu 
com ama febre suspeita, e· o-chefe da equipe 
mandava dizer ·que era uma doença nova. O 
médico foi ver, estava todo mundo com malá
ria. O que havia acontecido é que eles haviam 
trocado o sal cloroquinado por sal comum, 
porque um desgraçado qualquer inventou que 
o sal cloroquinado dava determinados proble
mas-no homem e que o homem se arrependia 
profundamente, A partir daí ninguém mais 
quis o sal cloroquinado e foi todo mundo to
mando o sal comum, e voltamos_ a isto. 

_ Eu pergUri~iiã, inc_lu:;;iv_e, hoje, se a SUO\M 
tem alguma experiência posterior sobre esse 
assunto, porque, se realmente esse fato se 
desse, se pudesse haver até uma prevenção 
-evidentemente não era uma vacina- seria 
muito mais fácil controlar o pmcesso lá do 
que através _dos métodos comuns, dado o 
problema da selva, que não permite_ uma de
detização, corno se faz em otrtras regiões: 

Então, quando pedimos esse recurso, pedi
mos com dupla condição, de quem já sofreu 
de_malária e de quem sabe que na minha 
Amazônia esse problema é vital. Obrigado St. 
Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Edison Lobã_o- Sr. Presidente, pe
ço a palavra para _discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Para discutir já falou o nobre Senador Mar-
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condes Gadelha, do PFL, e nós estamos em 
regime de urgêncla. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - O Senador
Marcondes Gadelha falou corno Lider. Se V. 
Ex' não me poae -conceder a palavra para dis
cutir, peço-a como Uder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como üder do úõveino V. Ex" tem a pa. 
lavra. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO (PFL- MA. Co
mo Líder. Para discutir. Sem revisãO -_do ora
dor.)- Sr. Presidente, _estive no Gabinete de· 
V. EX' no dia da visita do MinistrO da Saúde 
ao Senado Federai e pude perceber a angústia 
profunda de S. Ex!' quanto a essa matéría.- S. 
EX' nos fez urri relato dramático da situação 
por todo este País, notadarnente na região 
Amazónica. Disse a V. Ex'! e a mim, que ali 
estava presente, que o Ministr_o do Planeja
mento já se. encontra nos Estados Unidos, 
aguardando apenas autorização do Senado 
Federal para que possa assinar o convênio 
de empréstimo_desse re<:urso. 

Quando ouço falar em malária, logo ·me 
lembro, Sr. Presidente, dos nossos garimpei
ros, centenas de milhares de garimpeiros es
palhados por este País afora, quase todos uma 
vez ou dez vezes _acometidos de ma1ária. O 
meu Estado, o Maranhão, é dos que mais so
frem com esse mal. A incidência da malária 
no Maranhão e na região Amazónica, como 
um todo, é qualquer coisa de alarmante. 

Por isso, Sr. Presidente, quando tomo a ini
ciativa de obter recursos para um combate 
vigoroso à malária, não posso deixar de trazer 
a minha palavra de solidariedade ao Governo, 
em primeiro lugar, que tomou a iniciativa, e 
em segundo lugar, ao Senado da República, 
que, agora percebo, apoiará economicamente 
esta matéria. Por outro lado, Sr. Presidente, 
não posso deixar de dirigir uma palavra, tam
bém a V. Exl', que-compreendeu as angústias 
do interior do Brasil e facilitou a tramitação 
urgente_ desse projeto. Receba, portanto, as 
minhas congratulações~ Muito obrigado a V. 
Ex' 

O Sr. Mário Maia -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
f\1aia, para discutir. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para 
discutir. Sem revisão_ do orador.)_;. Sr. Presi
dente, o PDT votará favorável a este projeto. 
Não poderia deixar de fazê-lo, mesmo porque 
a liderança que fala neste instante, é um ama
zôn.ida e, como amazônida, dificilmente passa 
imune à malária. Aqui temo-s representantes 
da Amazônia e quase todos atestam que já, 
em alguma fase de sua: vida, tiveram malária 
Declarações do Senador Jarbas Passarinho 
e a mlnha também. Na minha infância e ado~ 
lescência, sofri de malária de 8 a 14 anos. 

Realmente, é uma doença insidiosa e que 
causa: grandes transtornos. 

Aqui também está presente_ o nobre Sena~ 
dor Odacir Soares, que, por coíncfdência, 

quando estudante, foi meu cliente no trata
mento de malária. Estava sendo tratado como 
apendicite, e o diagnóstico era malária. Felis
mente, _ele está aqui, é sinal que acertamos 
Com O diagnóstico e a medicação. 

É um problema realmente grave. A quantia 
que estamos votando é urna_gota, d'água no 
o~ea(l9 das n~cessidades para se erradicar, 
de uma vez por todas, a malária do Brasil, 
porque o que se nota no presente, com a 
nova f~se, !:Cm as novas frentes de trabalho 
de ocupação da Amazónia Ocidental, Prind~ 
palmente onde a malária ainda grassava com 
grande intensidade, principalmente no_Terri~ 
tório de Rondônia, nas paragens próximas ao 
rio Abunã, onde há prevalência 9q_ plasmo~ 
dium lalciparum, nota-se que com a abertura 
das estradas __ e desmatamentos houve Úm re
crudescimento da doença, uma vez que o
mosquito, que tem hábit<?S da flor_esta, e tam
bém caseiros, procura as choupanas, as resi
dências, e, __ à tar_dinha_e~~P ~ma"nhecer, pois 
tem o_ hábito crepuscular, como chamamos, 

_o mosquito vem picar e alastrar a doença, 
causando até a expectativa, se _não tomarmos 
as providências necessárias, de se alastrar no
WJ'!lente a doença por todo o Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, votamos favoravel
mente, e achamos que essa quantia ainda é 
muitO pouco para se erradkar, de uma vez 
por todas, a malária do Brasil. 

O Sr. Carlos Patrocínio-Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los Patrocínio, para discutir. 

O SR. CARLOS PATROCÚ'IIO (PDC
TO. Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente. Srs. Senadores, o PDC, Partido 
Democrata Cristão, que muito bem representa 

_ a Am~ôrüa, congratula-se nesta hora com o 
Presidente da República, que envia esta men
sagem ao Congresso Nacion~l, ao Senado Fe
deral; e principalmente se congratula com o 
nobre Senador Leite Chaves, por não solicitar 
verificação de quorum. 

Nós. que convivemos também cOm a Ama
i:ôfliã; porque somos tocantinenses, sab§!mos 
que a malária talvez seja, hoje, a doença que 
mais dizima brasileiros, mormente nestes dias, 
quando param as últimas chuvas e as águas 
estagnadas propiciam a proliferação dos ano
felinos. Sabemos que haverá mesmo neces- -
sidade desses recursos, para que tratemos es
te Povo que irá sofrer dessa doença. 

Nós, que damos assistência também ao sul 
do Pará, onde existe o garimpo de gumaru, 
e outros t?ntendemos que essa medida vem 
em boa !.ora, e não.-poderíamos deixar de 
emitir o nosso parecer. O PDC votará favOra-
velmente, - -

-0 SR. PRESIDENTE (Nelson Cafneiro) 
- _ _Não havendo mais nenhum Sr. Senador 
qüe queira fazer uso da palavra, está encerrada 
a disc.ussã_p._ 

Em vótã.ção. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente. 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao Senador Itamar Fran
co.-::" 

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Para encaminhar' a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, já 
de<:laramos a nossa qp~nião favorável à_Men
sagem de Sua EXcelência o Presidente da Re_
pública. 

Pediriã ã V. EX' .nao fugíssemos à praxe, 
evidentem~nte, aprovando a Mensagem, hoje, 
do Senhor Presi~e~te ~a República, sem que 
fosselTl_ enviados ao Senado da República os 
termos do contrato que a União vai ftrrriar 
corno Banco Mundial. i:: preciso que o Senado 
tenha pleno conhecimento do seu teor. É dare 
que na exposição q~ n:totivos fala-se em juros, 
nos prazos das prestações semestrais, fala-se, 
inclusive, numa comissão de compromisso, 
mas é necessário que o Senado conheça em 
deta1hes esse contrato que será firmado com 
o Banco Muncüal. 

É o apelo (rue façO a V. ~. Sr. Presidente. 

O Sr. José lgnáclo Ferreira- Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção. -

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
lgnácio Ferreira, que falará pelo PSDB. 

O SR. JOSÉ IGI'IÃCIO FERREIRA 
(PSDB- ES.~ComO Uder, P'ãrã-enC:arriinhar 
a votação. Sem reVisão do orador.) - Tam
bém- votarei favoravelmente e quero rapida
mente encerrar o assunto. No entanto, não 
poderia deixar passar a oportunidade de colo
car agora uma questão brevfssima. _ 

O Sr. Ministro_da Saúde, atr.ãvés do seu Ga
binete, tem recebido reiteradas solicitações 
minhas, do meu Gabinete, desde o dia 9 de 
maio, para que eu pudesse ter audiência com 
S. Ex• Desde o dia 9 de maio. 

No dia de ontem, o Gabinete de S. Ex' o 
Ministro da Saúde, em contato corh o meu 
Gabinete, assim se manifestou: "O Miriistro 
dará audiência ao Senador José lgnácio Fer
reira se o senador José lgnádo Ferreira" com
parecer à sessão de amanhã para votar uma: 
matéria da maior importância. 

Estou colocando esta questão, Sr. PreSiden
te, porque Viria aqui, e,staria aqüi, como estarei 
em todas as _\"~~ções, naturalme!'lt~._sempre. 
O Sr. fvlin.istro da Saúde ignora a minha sensi
bilidade, ignora a_ minha visão de patriota, ig
nora a consciência que tenho da minha repre· 
sentatividade e o meu espirita públiCo. 

Eu _não ac:eito. e nesta hora coloco bem 
claro, porque- següramenre deVerá haver-aqui 
gente do seu Ministério, figuras do seu Minis-

- tério, que -estarão acompanhando es;;a vota
ção. Quero dizer a S. ~ que, ao invés de 
ele me julgar, sou um-Senador da República 
e eu é que o julgo. Ele não me julga, eu é 
que o julgo. Eu não aCeito a inversão dessas 
coisas, e não aceito policiamento do meu 
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comportamento. Vim aqui para votar, como 
vou votar, apesar de S. ex- o Sr. Ministro da 
Saúde. 

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

O SR. JOSÉ IGI'IÁ.CIO FERREIRA -
Tem o aparte V. Ex' 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Nobre 
Senador José Ignácio Ferreira, o Ministro da 
Saúde é um homem fmo, é um -homem edu~ 
cada, médico de primeira Ordem, ele não de
verá ter conhecimento de que um auxiliar seu, 
despreparado, tenha-se manifestado des-sa 
maneira. o Ministro é um homem fino- repi
to - e jamais seria CapaZ de ·cometer uma 
indelicadeza para com V. Ex" Vou transmitir 
a S. EX' 6 Sr. Ministro, para que ele, natural
mente, policie os seus auxi1iares lá, ou as suas 
telefonistas. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁ.CIO FERREIRA -
Agradeço ao nobre Sênador Rachid Saldanha 
Derzi o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, está encerrada a discussão. 

Passa~se à votação da matéria. 
OS Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ ·-- - . 
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comis-

são Diretora, para a redãÇão final. - · -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redação final da matéria, 
que será lida pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É lida a seguinte. 

PARECER 1'1• 66, de 1989 

Da ComiSsãO Díretora 

Redação final do Projeto de Resolução 
n? 25, de J 989. ~ 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n"' 25, _de 19a9, 
que autoriza o Governo da União a contratar 
operação de crédito externo no valor de uss-
99,000,000.00 (noventa e nove inilhões de dó
lares). 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de maio 
de 1989. - NelsOn Carneiro, Presidente_ -
Áureo Me/lo, Relator - Diva/do Suruagy -
Antonio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 66, DE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~25, de 1989. 

Faço saber que o Sehado Federal aproVou, 
nos termos do artigo 52, inciso V, da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , DE 1989. 

Autoriza o Govemo da (/nflfo a realiziJr 
operação de empréstimo externo no valor 
de (JS$ 99,000,000.00 (noVenta- e--noVe 
mUhões de dólares americanos.) 

-ó Senado Federal resolve: _ 
Art 1 ~ É o Governo da União, nos termos 

do inciso V do art. 52 da Constituição Federal, 
autorizado a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de U$$ 99.000,000.00 (ilô~ 
venta e nove milhões de dólares americanos), 

. junto ao Banco Internacional de Reconstn.l.ção 
e Desenvolvimento (Banco Mundial), destina~ 
da ao financiamento parcial do "Projeto Con~ 
traJe da Malária na Bacia Amazónica", a cargo 
da Superintendência de Campanhas de Saúde 
Públ!ca (Sucam), do Ministério da Saúde. 

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

Art. 3"' Revogam~se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso _da pa
lavra, encerro ·a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprOvam a redação 

fi_nal queiram perm.2mecer" seiltados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O pfojeto va'i à Promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....:.... Vãi~se passàr, agora, à apreciação do Re- _ 
querim~nto n9 299/89 de urgêrida, lido- no 
Expediente, para o Projeto de Lei do DF n~ 
18, de.1989. 

Os Srs, Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre~ 

dação da matéria. 

"Discussão, em turno únicO, do Projeto 
·de Lei do DF n9 18, de 1989, que dispõe 
sobre os vencimentos dos membros da 
Carreira de Procurador do Distrito Fede
ral, e dá outras providências. 

Dependendo de parecer da Comissão 
do Distrito Federal." 

Durante _o prazo regimental, foram apresen
taçlas 4 emendas ao projeto perante a cernis~ 
são. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão do Dis~ 
trito Fecler~ sobre o projeto e as emendas, 
que será lido pelo Sr: 19 Secretário. 
E lido o .~eguint.e __ 

PARECER N• 67, DE 1989 

Da Coiiiis5ao do Distrito Federal, sobre 
o_Projeto de Lei do Distâto Federal n? 
[8, de 1989~11enS<Igemn'30, de 1989 
-DF (Mens•gem n' 021189- GAG, 
na origem), que "dispõe sobre os venci~ 
mentos dos membros da Carreira de Pro
curador do Distiito Federal e dá outras 

_providências·~ 

Relator: Senador Carlos De'Carli 
Originário dO Governo do Distrito Federal, 

vem a exame desta Comissão o. presente Pro
jeto ,!=le Lei, que tem a finalidade_ de ftxar o 
vendhiento e a representação dos membros 
da carreira de Procurador do Distrito Federal. 

Conforme verifica~se na Mensagem enca~ 
minhada pelo Excelentíssimo Senhor Gover-

nadar do Distrito Federal, esta Proposição dis
pensa novo critério remuneratóriO à Carreira 
de Procurador do Distrito Federal, eliminando 
_as diversasgratificações hoje exjstenfes, pas
sando a cónlpor a· remuneração atuá.J, exclusi- -
vamente,._ o vencimento base e a represen~ 
tação, ressalvadas as vantagens de caráter 
pessoal. 

Na mesma Mensagem afirma que é impera
tivo ajustar a remuneração da referida Carreira 
em conformidade com o disposto no § 1 ~. 
doart.39, combinado com oart.135 da Cons
tituição. 

Conclui que não haverá reflexo significativo 
na despesa, posto que propõe a extinção das 
inúmeras gratificações hoje pagas e em razão 
do pequeno número de integrantes da carreira 
aqui tratada. 

Durante o prazo regimental foram apresen
tadas 4 emendas, a saber: 

EMENDA N• I 

Acrescente-se ao PDF n9 0018/a9- o-seguin
te; artigo; renumerando~se os atuais artigos & 
e 99 

"Arl ao Os Procuradores do D!strito 
Federal tém direito á isonomia de venci
mentos com os membros da carreira do 
Ministério Público do DiStrito Federal -e 
dos Territórios nos termos do artigo 135 

c-combinado com os artigos 37, XII e 39, 
§ 19 da Constituição Federal."_ 

EMENDAI'I'2 

Acrescente~se ao Projeto de Lei do DF no 
18, de 1989, o seguinte- artigo a~. renume
rando~se os demais: 

"Art. ao Aplica~se aos Procuradores 
das Autarquias do Distrito Federal que 
preencham os requisitos _do art. 19 das 
Disposições Constitucionais· T raf!sitórias, 
as disposições desta lei. '1 

EMENDA 1'1' 3 . 

Acreseente~se ao P,rojeto de Lei do DF n~ 
1a, de 1989, o Seguinte artigo 9?, renume
rando~se os demais: 

"Art. 99 O vencimentõ e o valor de 
representaç2lo devidos· aoS -ProcUfador~ 
Autárquicos do Distrito Federal, apartlr de 

_ l?demaiode 1989,passamaserequiv21· 
lentes aos constantes no Anexd desta lei, 
assim distribuídos: 

a) de Procura_dor de 1~ Ca~egoria, pai-a 
os Procurado'res Autárquicos posiciona
dos nas classes "c" e Especial; 

b) de Procl!_rador de 2~ Categoria, para 
os Procuradores Autárquicos posiciona
dos nas classes A e B." 

EMENDA 1'1• 4 

Acrescente-se ao Projeto o seguinte dispo
sitivo: 

"Art. Aplicam~se aos Procuradores 
das AtJtarquias do Distrito Federal, os 
mesmos direitos, vantagens e limitações 
deSta lei." 
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Ao analisarmos a Emenda n" 1, do Senador 
Aluísio Bezerra, chegamos d conclusao de ser 
justa quando ao seu mérito; _e_compatível com 
os artigos 37, XII e 39~- § 1 O, ambos da Consti~ 
tuição Federal. 

A Emenda n" 2, do Senador Maurício Cor
rea, é igualmente justa, já que a_ representação 
judicial prevista no arL 132, da Constituição 
Federal também é exercida pelos procurado
res autárquicos. 

Quanto à Emenda de n" 3, do SenadO!- Mau
rido Corrêa _e _a Emenda de n" 4, do Senador 
Aluísio Bezerra, que teria o mesmo objetivo 
da Emenda no 2, ficamos com a Emendã: de 
n~ 3, por preferência redacional. 

Diante do exposto, somos de parecer favo
rável à aprovação do presente projeto, por 
constitucional e jurídico, com as Emendas de 
rt' 1' _2_ e.J, contrário !:1: Emenda de n~ 4.-

Sala das Corrilss6es, 23 de maio de 19.89. 
-Mauro Benevides, Presidente- Carlos De' 
Ou/i, Relator - Mansueto de Lavor - João 
Castelo - Mauro Borges - Aureo Meifo-
Pompeu de SouSd -Mauricio Corr& ..,...,.-/l:fe!ra 
Alho - Ecffson Lobão. -

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) 
- O parecer conclui faVoravelmente ao pro
jeto e às Emendas no:6 1, 2 e 3~ 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à sua apreciação. 

Discussão do projeto e dãs Emendas de 
n~ 1 a 3, acertas pela Comissão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Eni vOtaçãO o pro)eto, sem prejuízo das 
emendas. 

Os Srs: Senadores que o aprOVam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Votação -em globo das Emendas de nos 1 

a 3, com parecer favorável. _ _ - -
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A Emenda n9 4. De acordo com o art. 143, 

§ 19, do Regimerito Interno, é considerada ine
xistente, não sendo, portanto, submetida à vo
tação. 

A matéria vai à Com!ssao Diretora, para a 
redação final. 

O SR. PRESIDEN1E (NeJson Camelro) 
- Sobre a mesa, parecer da ComiSsão Dire
tora, Relator o Senador Aureo Mello, ofere
cendo a redação finai, que será lida pelo Sr. 
J9-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 68, DE 1989 

Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n• 18, de 1989. · 
A Comissão Diretora apresenta redação fi

nal do Projeto de Lei do DF n9 18, de 1989, 
que dispõe sobre os vencimentos dos mem
bros da Carreira de Procurador do Distrito Fe~ 
dera1 e dá outras providências. 

Sala de Reuniões_ da Comissão, 30 de maio 
de 1989. _- Nelson Carneiro, Presidente -

Áureo Mel/o, Relatç>r- Díva/doSuruagy- La
voisier Mdía. 

ANEXO AO PARECER 
N• 68. DE I 989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
rY' 16; de 1989, que dispõe sobre os venci
mentos dos membros da Carreira de Pro
cúiãdor do Distrito FedeJ'a/ e dá outras 

- providências. 

--OoSenado Federal decreta: 
Art. 19 O vencimeryto e a. verba de repre

sentação_ devidos aos membros da Carreira 
de Procurador do Distrito Federal, a partir de 
19 de maio de 1989, passam a ser os cons
tantes do Anexo desta lei. 

Art. 29 São exUntas, para a Carreira de 
ProcuradOr do Distrito Federal, as seguintes 
vantãgens·e gfatifiCações: 

1-gratificaçào de nível superior, instituída 
p~lo Decreto-Lei no 1.544, cje 15 de abril de 
1977, alterada pelo D~c~eto-Lei n9 1.831, de 
22 de dezeinbro" de 1980 e ConCedida à car
reira -de Procurador dci Distrito Federal pelo 
Decreto-Lei n9 2.107, de 13 de fevereiro de 

. 1984; 
-11- gratificação de produtividade, instituída 

-pelo Decreto-Lei no 1.776, de 11:·de rnarçQ 
de 1980; 

lJ[- gratificação de desempenho de ativi
·dades de tributação, arrecadação ou fiscali
zação dos- tributos do Distrito Federal, insti
tuída pelo Decreto-Lei n9 2.1 07, de 13 de feve-
reiro de 1984; - --,_o~ - -

N- gratificação -de desempenho de fun
ção essencial à prestação jurisdicional, insti
tuída pelo Decreto-Lei no 2.160, de -6 de setem
bro de 1984; 

V......:. 9ratificação irÍstiturda pelo Decreto-Lei 
n~ 2.367, de 5 de novemb_ro de 1987. 

Art. 39 A gratificação adicional por tempo 
de serviço será cale~-~~~ na ~ase de cinco 

por cento por quinqüênio de serviço sobre 
o vencimento básico e a representação. 

Art. 4~ Aplicam-se aos proventos e pen
sões que têm Por base de cálculo os venci

-inéntos dei carreira aqui tratada as disposições 
desta lei.-

Art. 5~ Dos vendmentos e vantagens fixa
dos nesta lei serão deduzidas as parcelas cor
respondentes auferidas, desde 1 o de maio de 

·1989, com base na legislação vigente. 
Art. 69 Ao cargo de natureza especial de 

Procurador~Geral do Distrito Federal são con
feridas as prerrogativas do cargo d~ S~cretário 
do Distrito FederaL 

Art. 79 Os PrOcuradores do Distrít6 Fede
rai têm direito à isonomia de vencimentos com 
os membros da càrreira do Miriistério' Público 
do DistritO Federal e dos T errit6rios, nos ter
_mÕs do _a_rt- 135, c_ombinac!o com O$ _arts. 37, 
XII e 39, § J9 da -Constitulç.ão Federal. 

Art. &' _Aplicam-se aos Procurador_es das 
ALJtarquias do DistritO Federal que preencham -
os "reqUisitos do art. 19 das Di_sposições Cons~ 
titudónais Transitórias, as disposições desta 
lei. 

Ait. 9'1 O.vendmento e o·valoi de repre
sentação devidos aos Procuradores Autárqui
cos do Distrito Federal, a partir de I" de- ri1aio 
de 1989, pªSsan, a ser equivalentes aos cons
tantes do Anexo desta lei, assim distribu1dos: 

a) de Procurador de 1 c Categoria, para os 
Procuradores Autárquicos posicionados nas 
classes C e Especial; 

b) de Procurador de_ 2a Categoria, para os 
Procuradores A!Jfárquicos posicibna-dos nas 
classe A e 8. 

Art. 1 O. _ As despesas decorrentes· da· apli
caçãod esta lei corferflo à conta de -dotações 
próprias do Orçarriento do Distrito FederaL 

Art. 11. _Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se .as disposições em 
contrário. 

Repi-eSrintãcão 
Denominação Venci[l!ento ---~~--- Total 

01 - Subprocurador-GeraT 
02 - Procurador de la Categoria 
03.- Procurador dé 2_<~ Categoria 

1.541,19 
1.493,52 
1.429,97 

195 3~005,:}?. 
-190 2.8J7,6fo 

185 2.6>15,44 

>1.546,5 I 
4.331,?0 
4.075,41 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redção final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em votaçáo. 
--ossrs. senadores que a aprovam queiram 

permanet1Cér Sentados. (Pausa) 
-._ Aprovada. 

A matéria vai à sanção dó Govemador do 
Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- SObre a mesa, ofido qu~ s~r~. lido pelo 
Sr; f9 SeCretárió. 

É lido o seguinte 

GP-0-!321 
. . . 
- BrasJlia, de maio de 1989 

A Sua EXcelência o Senfior · -
Senador Nelson Carneiro 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto 

.de Lei n~ 1.482-Càe 1989, que dispõe sobre 
, o salário mínimo; aprovado por esta. Casa no 
'dia 18 de maio p.p.1 foi ~ncaminhado ao Sena
do com erro de redação no § 2'1 do art. 2o 
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O te~o aprovado para o referldo artigo é 
o seguinte: 

"Art 29 O valor do salário mínimo es
tipulado no artigo anterior se:rá corrigido, 
mensalmente, pelo índice de Preços ao 
Cconsumidor (]PC) do mês anterior. 

§ 19 O salário mínimo do mês de ou
tubro de 1989 será o de setembro de 
1989, corrigido na forma do caput deste 
artigo e acrescido de 12,5_5%. 

§ 29 A partir de novembro de 1989, 
inclusive, e a cada bimestre, o salário mí
nimo será calculado com base no dispos
to no caput deste artigo e aqescido de 
6,09%." 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e considera
ção.- Deputado Paes de Andrade, Pres!dente 
da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nos termos do art 360, parági"ãTõ Unico, 
alínea d. do Regimento Interno, uma vez que 
a matéria já foi votada pelo Senado e deveM® 
à Cârriara dos Deputados, e tendo em vista 
que a correção soliçitada envolve alteração 
de mérito, a Presidência çoJoca em discussão 
a providência solicitada pela Câmara. 

Para melhor esclarecimento do PJenário, es
tão sendo distribuídas aos Srs. Senadores có
pias do oficio da Câmarà ~ -~~ ç!Q projeto 
aprovado. 

Em discus_são a retificação do § 29 do art. 
29 do projeto. (Pausa.) _ 

Não_ haYendo quem q~eira faz_er uso da pa
lavra, encerro a discussão. - -

Em votação. 
Os Srs. Senadores qu_e a_ aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Presidência comuniq.u:_á ~ Câmara dos 

Deputados a decisão tomada pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a rnesa, redação final que será lida 
pelo Sr. 1 <? Secretário. -

É lido o seguinte: 

PARECER !'1•69, DE 1989 

Da Comissão Díretora 

Redação final do Proje(o d~ Lei do DF 
n 9 12, de 1989. · 

A ComissãO Diretora apresenta a redação_ 
final do Projeto de Lei do DF n" 12, de 1989, 
que dispõe sobre a Gratificação EXtraordinária 
dos Servidores da Tabela de Pessoal do Tribu~ 
nal de Contas do DistritO Federal e dá outras 
providências. - ' 

Sala de Reuniões da CoitiiSSão~ 30 -de maio 
qe 1989 . .....:. NelsQn Carneiro, Presidente __:. 
Aureo Mel/o, Relator - Divaldo Suruagy _
Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER 
N• 69, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n" 12, de 1989, que dispõe sobre a Grati6:: 
cação Extraordinária dos Servidores da 

Tabela de Pessoal do Tribunal de Con
tas do Distrito Federal e dá outras provi
dêncías. 

o-senado _Federal decreta: 
_ Art 1~ - É ii1.stítuíaa·ã Gratificação Extraor

diÓária a ser atribuída, exclusivamente, aos 
serVIdoreS do Quadro ·e da Tabela de Pessoal 
dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Constas 
do Distrlto Federal, até o limite de cento e~ 
setenta por cento, sobre os valores das refe- · 
rências fináis à6s níveis i-nédio e superior, ria 
conformidade de crité_iiç)~ e$1;abelecidos em 
Resolução do T ribubal. 

Parágrafo único, A _gratifica"ção prevista 
- neste artigo não será_ devida aos ocupantes 

dos cargos reestrutui-ados na forma da Lei 
n" 2, de 30 de o_ovembro de 1988. -
- Art. 29 _ Sõrriente farão jus ao pagamento 

da gratificação institu)da _no art. 1 o _desta lei 
os servidOres qu~ se encontrarem no efetivo 
exercício dos respectivos cargos e empregos, 
C)bservaQa_s a:;. dispqsíções CÕntidas no pará
grafo_único deste arUgo. 
~- Par~rafo único. Considerar-se-ão conio 
efetivo ~ercí.cio, para os fins deste artigo, ex
clusivamente, os afastamentos em virtude: 

a) -férias;_ 
b) casamento; 
c) lutO; 
d) llce~ça à gesti:inte; 
e) licença paternidade; 
I) licença para tratamento de saúde; 
g) ~º prévio;_ 

-h) ã.usênCias justificadas; 
i) corriparecinlento de juradq á sessão do 

júri; 
_ _j)_ testemunha ou parte em processo _traba
lhiSta; 

1) alistamento eleitora~ 
~-m) acidente do trabalho. 

M 3" É autorizado o Tribunal de Contas 
do DiStri1o_F"ederal a proceder à reestrutur.1Ção 

- de seus Serviços Auxiliares, podendo transfor
mar os cargos e_f_unç_ões de conftança, adap
tando os níveis de retribuição, de a~rdo com 
a legislação em-_vtgor e a es-ca]a de níveis do 
Pod~r Executivo. 

A.-t. 4~ As despesas resultantes da execu
ção desta lei correrCi.o à conta das dotações 
próprias do Orç!'lmento do Distrito FederaL 

Art. _5o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos financeiros retroa

-- tivos a 19 de_janeiro de 198Q. 

O SR._ PRESIDENTE (Nelson Cameíro) 
____,Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. J9 Secretário. 

_~~É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 1'1• lOO, DE l 989 

Nos termos do art. 356 do Regimento lnter-
no;-requeiro dispensa de publicação, para trrl·e
di!3-ta discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Lei do D_F no 12, de 198.9, que 
dispõe sobre a Gratificação Extraordinária dos 
Servidores da. Tabela de Pessoal do Tribunal 
e Contas do Distrito Federal E: dá outras provi· 
ciências. 

sala daS SesSões, 30 de'ineio d~ 1989.
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. 

Em discussão a reda~ão final. (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer uso da pa. 

lavra, encerro a discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovarrl queiram 

permancer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, o projeto vai à 

sanção do Governador do Di~o Fejeral._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ A Presidência renova a comunicaç?o_ ao 
~enário de qu_e haverá_ ses_são _dO Congi'~ssO 
Nacional às 18 horas e 30 minutOs de hoje, 
para votação das matérias constantes da pau-
ta . . . 

Volti-se à liSta: de Oradores._· . . . 
, Çon.cedo á palcivú.t' aô-nõf:ire Senadof-Dival· 

do SuruafJy, na qüãlidade de Líd_er do PFL. 
S. EX' terá 20 minutos p~ra· ocupar a tribuna. _ 

O SR. DNAilJO SURUAGY PRONUN
Cú\DISCURSOQ(JE,EtfJREGUEARE· 
WS/ÍO DO ORADOR, SER,{PUBUO.OO 
POSTERIORMENTE 

Durante .o-disc~rso _do- Sr._Qivaldo sUruagy 
o Sr. Nelson Carneiro delxa a cadeira da Presi
dência que é oçupada pelo Sr. Iram Sãrãiva_. __ 

Durante o discurso do Sr. Divaldo Suruagy 
o Sr. Iram Saraiva deixa a cadeir"ã da Pr"esi
dênda-que ~ ocUpada pelo Sr. Pompeu de 
Souzo.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
-Concedo a palavra ao nobre Seneidor Juta· 
hy Maga!!_'lães. , · -

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o se_guinte discl.lrSO.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senaçjore~. quase sempre pasSa
mos apressadamen~ pelas ruas de nossa Ca
pital, quando lá retomamos compelidos pela 
necessidade de manter contato com nossas 
bases eleitorais e de participar de reunlões 
que vão definir oS 'run:tos da política regional 
e, quiçá:, influir na condução da política na
clonai. 

Durante todo o trajeto do aeroporto à nossa 
residência, e, posteriormente, percorrendo o 
centro da cidade e seus arredores ou cidades 
do interior, vemos, inVariavélm-ei1te, crianças
e adolecentes maltrapilhos e famélicos. Eles 
Se eD.Contiamfunto-aos semáfores, nas p9rtas 
das igreijas, nos estacionamentos, em todo 
lugar; uns tentam vender alguma coisa que 
ninguém quer comprar; alguns engraxam sa
patos ou lavam carros; outros pedem simples
mente alguns trocados; outros, ainda~ já cOnta
minados pela violência e perversão, assaltam 
e [oubam OS transeuntes, as residências, CO•_ 

metendo delitos de mai9r ou menor. gr.:;vi: 
'daae. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tão Íl;npor
tantes nos parecem as nqssas atiVidad_es· políti· 
cc-partidárias e tão absortos estamos em nos
sos compromissos, ·que,-embora o fato nos 
cause certo constrangimento, não atinamos 
com o· seu Sígnificado e abrangência, riª-õ en-
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xergamos a verdade cristalina que está diante 
de nossos olhos: essas crianças que pecam
bulam a esmo pelas ruas constituem urna le
gião de brasileiros abandonados pela família, 
peJo Poder Público e pala sociedade, apesar 
da norma constitucional que atnbui a essas 
entidades o dever de assegurar-lhes "o direito 
à vida, á saúde, à alimentação, à educação, 
ao Jazer, à profissioil.alízação, à cultura, à dign1-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discrimí
nação, exploração, violência, crueldade e 
opressão" (art 227, caput, da CF). · 

Muitas dessas crianças e adolescentes_ não 
têm famfiia, sequer um nome próprio. :É O 
que informa o jornal O Globo, edição de 8 
de janeiro deste ano, em artigo intitulado "Para 
menor abandonado, ter nome chega a ser um 
privilégio", que nos permitimos comentar. Diz 
a reportagem: 

"Pelo menos 90% dos 400 mil meno
res abandonados de Salvador vivem num 
anonimato levado às últimas ccmseqüên
cias: não têm nome, sobrenome e, às ve
zes, nem apelido, São chamados de "Zé", 
''pivete" ou "menino". 

Diariamente, o Juiz de Menores Jafeth 
Eustáquio da Silva emite uma média de 
seis ordens de registro de nascimento pa
ra crianças recolhidas nas ruas. É um nú
mero insignificante, se for levado em con
ta que somente na parte da manhã cerca 
de 60 menores passam por ali." 

Afirma o Juiz Jafeth que, mais comunente, 
o menor não sabe de onde veio, qu_em é, comO 
se chama, acrescentando, textuaJmente, que 
"muitas das nossas crianças vivem em pior 
situação do que vários animais". 

Vejamos mais este t6pico da reportagem: 
"Os Governos...;_ federal, municipal ou 

estadual- não conseguem atender nem 
a 5% dos menores que o Juizado poderia 
recolher nas ruas. Basta o exemplo da 
Fundação de Assistência ao Menor do 
Estado da Bahia (Fameb"), que tem ape
nas 400 internos, em Salvador a atende, 
através_de outros projetas a 64 mil crian
ças em todo o Estado. Segundo estima
tivas da Funabem, a Bahia tem 3 milhões 
e 100 mil menores." 

Em nota intitulada "Incentivo urgente", pu
blicada ao lado da reportagem citada, o editor 
lembra a longa lista de incentivos financeiros 
que foram mantidos para ajudar o Nordeste 
a resolver seus problemas e formula um apelo, 
em nome das demais regiões do País, aos 
governantes e dirigentes políticos da região 
para que "atentem mais profundamente para 
a situação dos 6 milhóes e 400 mil crianças 
nordestinas que, segundo o IBGE, continuam 
fora das escolas, entra ano, sai ano", 

Rememorando os números, temos que, no 
Nordeste, segundo o IBGE, há 6 milhOes e 
400-mil cnanças que não têm acesso_à escola; 
no Estado da Bahia, segundo estimativas da 
Funabem, há 3 milhões e 100 mif menofes 
em situação irregular; em Salvador, há 400 
mil menores abandonados. No entanto, a Fa-

meb tem apenas 400 internos em Salvador 
e atende, em todo o Estado da Bahia, a 64 
mil menores. O Poder Público não atende se
quer a5% dos menore~ que aJuizado poderia 
recollier nas ruas. 

Os números falam por si mesmos-asitua
çãok dramática. 

Mas não apenas no Nordeste. Em todo o 
Brasil, a mesma cena se repete com maior 
ou menor intensidade. 

No Rio de Janeiro, a visão dà miséria é uma 
constante, e a violência atinge níveis alara
mantes. Em repo_rtagem intitulada "Mendigás 

- do Rio: os hóspedes da desordem", o Jornal 
do Brasil, edição de 19 de abnl dq corrente 
afio, focaliza as condições subumanas de vida 
de urna parcela da população. A reportagem 
começa assim: 

"O sol é um filete ainda. Surge por trás 
da Pedra do Leme e, COlJl.O uma faca 
de luz, chega ao corpo seminu de um 
menino que dorme encolhido dentro de 

- --Uma-C.ãbine telefônica, na esquina da Ave-
-nida Atlântica cOm RUa Rainha Elizabeth. 

J:: uma quarta-feira de março e não são 
-ainda seis da manhã. O menino desperta 

e,- pelãs rua~ da cidade, outros corpos 
se levantam com o sol. Corpos cobertos 
apenas ·com farrapos, pedaços de pape
lão e jornais velhos começam a tomar 
forma, em câmera lenta. Um estranho ba
lé de pessoas que vivem sob os viadutos 
e--:-as-marquises, na escuridão das vielas 
e _dos becos, na claridade das praças e 
das calçadas. São tantas as cenas, que 
os olhos não alcançam. Que país é esse? 

Brasil. Rio de Janeiro ... " 

A rriesma reportagE~_m __ traz o depoimento 
de .uma mulher que vive no Jardim de Alah, 
no Leblon, com 7 de seus 18 filhos, a respeito 
dos albergues da Fundação Leão Xlll, por on
de já passou três vezes. Diz ela: "Da última 
tive que pagar NCz$ 5,00 para o inspetor me 
deixar fugir com as crianças. Lá a gente pega 
doença, pega sarna, passa fome. Fujo deles 
como a diabo da _cruz". 

Não questionamos o depoimento dessa 
m_Ylher, mas perguntamos se não convém reM 
formular os conceitos de assistência de..sses 
albergues, que tanto podem fazer para mino
rar o sofrimento dessas pessoas, oferecendoM 
lhes simplesmente abrigo à noite e condições 
de higiene, sem tolher a sua liberdade de ir 
e vfr,_ mas __ procurando, ao mesmo tempo, 
orientá-Ias - sem pressioná-las -para con~ 
seguirem emprego e creche para seus filhos. 
As crianças, sobretudo as crianças e adoles
centes não podem permanecer nesse aban
dono e miséria. Há que encaminhar as crian
ças a creches, para que as mães possam tra
balhar, e os adolescentes a internatos, para 
que possam estudar, receber assistência mé
dica e: orientação profissional. 

E bem sabemos que a miséria e o abandono 
são responsáyeis pe1o aumento da_ violência 
e da criminalidade. O Rio deJaneirç, há alguns 
dias, conforme divulga a imprensa, apresen
tou o triste recorde de 121 assassinatos em 
6 dias, uma média de 20 homicídios por dia! 

É verdade que a década de 80 foi pi3rticu· 
larmente madrasta para os paíseS em desen
volvimento, cuja. dívida externa assumiu pro
porções gigantescas, pressionada peJas taxas 
de juros flutuantes, de tal forma que se inverteu 
a situação, transformando-se os paises po
bres, normalmente receptores de capital, em 
exportadores de capital, ou seja, em financia
dores das nações ricas. E nesse processo per
verso, a infância foi a parcela da população 
mais sacrificada no mundo inteiro. Também 
no srãsil, sacrificamos as crianças, a educa
ção •. a saúd~, ao invés de sacrificarmos a nós 
próprios. E isso evidencia _com absouluta da
reza, quando vemos os benefícios e priyi]égios 
que Ust,.~frue:in os administradores da coi_sa pú
blica. Para citar apenas um exemplo - e os 
jornais são pródigos em enumerá-los- pedi
mos vênia para ler este tópico do editorial inti~ 
tufado "Capital do Privilégio", publicado no 
Jornal do BrasU de 4 de abril deste ano: 

"Ê difícil aceitar sem indignaç_ão a 
Completa inversão- dos conceitos da ad
ministração pública: o Distrito Federal 
destinou este ano Ncz$ 13 milhões para 
_as d~Spe:sas com 87 imóveis ocupados 
pela hierarquia burocrática. 

O absurdo ressalta c._omo agressão aos 
contnbuintes, país a quantia é onze vezes 
maior do que os gastos previstos com 
saneamento básico e com o tratamento 
do Jixo. A mordomia supera em dez vezes 
os gastos com a saúde da popalação". 

TrataMse de um crime de lesa-pátria, verda
deiro desvio dos dinheiros públicos em bene
ficio próprio, sob aparências legais. Tais auto
rldãdês aSsumem cargos públicos para serem 
servidas, não para servir. 

Como se multiplicam os desmandos, as ne
gociatas e os abusos inomináveis dos dinhei
ros públicos, não há como investir em sanea
mento básko, educação, saúde e moradia pa
ra as populações de baixa renda. 

Assim, agravam-se as condições de miséria, 
de pobreza absoluta, de indigência. 

O Jornal do Brasil de 9 de abril deste ano 
publica dados da Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílio (PNAD) da Funda
ção JBOE, segundo os quaís 49,2% da popu
lação brasileira - praticamente a metade! -
vive em situação de pobreza absoluta, s_endo 
que, no Nordeste, esse índice_ chega a 72,1%, 
contra 36_,6% da Região Sudeste e 34,7% da 
Região Sul. 

A mortalidade infantil, em 1984, ainda atin
gia um número elevado, se comparada com 
a de outros países latino-americanos: 68 mor
tes em cada grupo de mil crianças nascidas 
vivas, no primeiro ano de vida. Entretanto, no 
Nordeste esse nÚmero chegou a 105. 

Estimativas f~ltas com base na Pesquisa Na
cional por Amostragem de Domicílio, reali
zada em 1985, nos dão conta de que, em 
1988, o número de analfabetos no Brasil era 
de~ 14.030.497- 17,69% da população
dos quals 8285.741 estavam no Nordeste, 
atingindo 36,66% da população local. - -

Cerca de 4 milhões de crianças na fab5:a 
etária de 7 a 14 anos não têm acesso aos 
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bancos escalaras. A taxa de repetência daque
les que ingressam na primeira série do primei
ro grau, erri 1985, foi de 24,48% em todo 
o País e de 25,52% no Nordeste. 

Urge reverter esse quadro, assegurando o 
cwnprimento do preceito constitucional, se
gundo o qual "o dever do Estado com a edu
cação será efetivado mediante a garantia de 
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, in
clusive para os que a -ele não tiveram acesso 
na idade própria" (art. 208, l, da-CFJ.- -

O simples cumprimento desse preceitO tira
ria das ruas das cidadeS" brasileiras cerca dê 
7 milhões de menores abandonados, que têm 
direito à educação e devem ser preservados 
"de toda forma de negliQênCíã~ diSCrirriíifação, 
exploração, violência, crueldade e opressão", 
de acordo com a norma constituCional já cita· 
da (art. 227, caput, da CF). 

A garantia de escolas, merenda escolar e 
assistência médica nas periferias das cidades 
e no interior é de importância vital para cerca 
de 36 mulhões de menores carentes, para o 
desenvolvimento de sua saúde ftSica e mental. 

Sr. PreSidente, Srs, Senadores, quando ela
boramos a nova Carta, esmeramo~nos em de
talhar os Direitos e Gari:JiitiaS Ftinfamentais 
no TítuJo U, cuidando para que nenhuma afir
mação de dir~ito fosse omitida. 

Assim é que o art. 5", no caput, declara 
que "todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviabilidade do direito à vida, à liberda
de, à igualdade, à segurança~ à propri_edade". 
E o art 69 proclama como direitos sociais "a 
educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segu· 
rança, a previdência social, a proteção à mater
nidade e à infância, a assistência aos desam
parados". 

No TítuJo VIII, da Ordem Social, o art 203 
afirma que "a saúde é direito de todos e dever 
do EStado ... ". 

A seção que trata da Assistência Social pre.
vê que esta "será prestada a quem dela neces
sitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social", enumerando--se, em se
guida, os objetivos a serem alcansados (art 
203). ... - . 

O art. 205, que inicia à' capítulo cfa -Educa
ção, da Cultura e do Desporto, considera "a 
educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família ... ". E o art. 208 esclarece que 
"O dever do Estado com a educação será efeti
vado mediante a garantia de: 

"I-ensino _fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que· a ele lião 
tiveram acesso na idade própria; 

!V-atendimetno em creche e pré-es
cola às crianças de zero a seis anOs de 
idade". 

Os parágrafos 1~ e-29 do art. 208 demons
tram a grande preocupação do constituinte 
com a matéria, e pedimos vênia para relem· 
brá-los: q 

"§ 19 O acesso-ao ensino obrigatório 
e gratuito é direito público Subjetivo. 

-§ 29 O não-Oferecimento do ensino 
obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta'írreQuJar, importa responsabilidade 
da autoridade com~etente." 

Piara:_assegurar os recursos necessários, o 
art. 212 estabeJece percentuais mínimos da 
receita tributária que a União, os Estados, o 
Distiito Eedera1 e os MU!nicípios são obrigados 
il ~li c ar n_a man~teção e desenvol'{im":nto do 
ensino. E o art. ·60 das Disposições Transi
tórias manda que, nos dez primeiros anos da 
promulgação da COnstituição, 50% desses re
.éuis"õs Sejam-apficados "para eliminar o anal
fabetismo e universalizar o ensino fundamen-
tal'". 

Sr. Présidente.~Srs. Senadores, como acaba
mos de ver, os dispositivos constitucionais são 
enfáticos não aPenas ao enumerar os direitos 
da criança e do adolescente, mas também 
ao procurar garantir-lhes o acesso à educação 
mec[jante a desti_nação de recursos. E esses _ 
preceitos-, que" elab-Oramos durante quase dois 
anos e promulgamos a 5 de_outubro de 1988, 
não ·são letr-a nlorta, mas têm de ser respei
tados e executados para transformar a reali-
dãde nacional. · · 

Insistimos em que um sistema educacional 
eficiente, que abranja todos os menores em 
idade escolar, contribuirá substancialmente 
Para reverter o quadro deprimente de crianças 
perambulando pelas ruas das cidades. 

As instituições de assistência ao menor exis
tentes no País não têm ~ondições de atender 
ao_ .unlvers_o _dos qUe neceSsitam de ajuda. 
Além disso,- embora algumas tenham uma 
atuação exemplar, outras deixam muito a de
sejar. En:tre as primeiras podemos citar as se
guintes: o Prograrria dos Vigilintes Mirins do 
<:eritro"S"a1esiano do Menor (Cesam), que rea
liza um excelente trabalho junto a meninos 
pobres das favelas e subúrbios de Belo_ Hori
zonte e de outras cidades braSileiras, oferecen
do--lhes a oportunidade de praticar esportes 
nos fins de semana e, paulatinamente, enca
minhando-os ao mercado de trabalho; o Salão 
do Encontro, em Betim, Estado de Minas Ge
rais, que, além da educaçãO básiCa, oferece 
tiaDi:dho aos menores carentes, de acordo 
com suas aptidões e as necessidades da co
munidade e, através deles, procura atingir as 
suas fámilias, promovendo-as social e econo
micamente; ~ Associação Adelino de Carva
lho, em Ipameri, Estado de Goiás, que criou, 
em 196a a: Cerâmica Artística Boa Nova, com 
o objetivo de resgatar menores carentes da 
ociosidade e da marginalidade através do tra
báffio -e do estudo; e as Aldeias Infantis SOS, 
que acolhem menores de zero a 18 anos em 
suas casas~lares, que procuram reconstituir 
o ambiente do la_r. 

Curripre citar também o Serviço de Advo
gada da Criança (SAC), críado por iniciativa 
da Secretãria Estadual do Menor de São Paulo 
e da OrderÚ dos Advogados do Brasil, que 
firmarám convênio para a prestação de assis
tência jurídica a menores de 18 anos, vítimas 
de violência e tortura praticadas por seus pró
prios paiS, -padrastos, amigos e desconheci
dOs .. O 6r'gão- ·atua desde o início de 1988 

em São Paulo, onde estava provisoriamente 
instalado na Rua Líbero Badaró, 119, na sobre
loja do prédio da Secretaria de Defesa do Con
sumidor (Procon). Esse servtÇ-o mantêln plari~ 
tenistas -que "se revezam no atendimento ao 
telefone 239.04 f1, -durante 24 hOras, ii1cluídos 
domingos "e feriados", para r&eber denÚncié'IS 
de agressão a crianças (in Folha de S. Paulo, 
16·4-88}. Denúncías semelhantes sáo tam
bém levadas ao conhecimento do SAC por 
fui1cionários -de -hospitais que atendem ãs 
cdanças agredidas. T Omanao conhecimento 
dos fãtos, os advogados lev~ta_m provas,_ de
nunciam o agressor e acompanham· os trâmi
tes judiciais do processo; ao mesmo tempo 
que dão "assistência social e psicológica ao 
menor, removendo-o para a casa de um pa
ren~ que queira ser seu t_LJt?r lE~gaJ. Não en
cOntrando~-novo lar, a criança é levada para 
wna instituição do Estado, como a Ca.sa Re
nascer" õu a Casa_ Abrigo, onde as vagas são 
poucas" (ibidem). _ 

Encontramo_s, assim, os melhores exem
plos de trabalho realizados com menores na 
iniciativa particular, a partir de movir:nentos 
espontâneos e _sem fins lucrativos, 

Em nível nacional, temos a Fundação Na
cional do Bem~Estar do Menor (Funabem), 
que tem__imprimido noVa orientação à assis
tência ao menor, comprometidos com os inte
resses da comunidade, e aproveitando a infra
estrutura já existente. 

No Relatório Aqual de 1987, divulgado no 
segundo semestre de 1988, verifica-se que 
a Funabem atendeu indiretamente,_em 1987, 
através de ações conveniadas, a 677.808 me
nores em situação de risco, e, diretamente, 
através das unidades do Rio de Janeiro e de 
Minas Gerais, atendeu a 6.326 menores, -perfa
zendo o total de 684.134 menores atendido_s. 

Se considerarmos o númrero de 36 milhões 
de menores carentes e o fato de que 7 milhões 
deles estão abandonados, sem qualquer con~ 
tato com a família, convenhamos que é muito 
pouco. 

Daí o nosso ãp_elo à direção da FUTiabem, 
não apenã:S para que estude a organização 
e atuação das en-qd~.des de a_mparo ao m_enor 
que "deram certo",_como as citadas, e suscite. 
a criação de outras semelhantes, mas também 
para que financie a cons.trução de "CaSas-re
nascer" ou "casas-abrigos" nas capitais e ci
dades do interior, para que sejam -acolhidas 
-as-crianças que hoje dormem ao relento, nas 
ruas de Salvador, do Rio de Janeiro, -das princi~ 
pais cidad,es dciBrasil. Propomos tambéiil que 
a dir~ção da funabem estude a possibilidade 
de firmar convénios com a Ordem dos Advo~ 
gados do Brasfl-Pãra criar Serviços de Advo
cacia da Criança (SAC) nas principais cidades 
do País, a exemPlo do que opera em São Pau
lo. 

Igualmente, consideramos_digno de incen
tivo o Projeto de Apoio e Desenvolvimento 
Comunitário Rural; de iniciativa da Funa_bem, 
implantado em 1986, que atiri9e os )avens 
e suas famílias, engajando-os em trabalhos 
agropecuários e artesanais. Entretáilto~ seria 
iriteiesSinte avaliar a sua abrangência ou o 
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c projetes para os quais o Estado depende 
de financiamento estrangeiro decorre tam
bém de exigências constituctonais. Tenho cer
teza de que o Estado do Tocantins vai pOder 
mostrar, como já vem fazendo, e conforme 
já mencionei nes~~ plenário, o seu enorme 
potencial produtiiiO, dO qual, em última instân
cia, todo o País se benefic::i_ará. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho-Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho. 

O SR- CID SABÓIÀ DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela prdem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, antes de V. Ex'l en
cerre a sessão, e~ e.::!taVa Jnscrlto para falar 
e pretendia dissertar sobre dOcum-ento Que 
recebi da Associaça:Q Na_cional dos_ Funcio
nários do Bam:o __ do Brasil. 

Requeiro a V. Ex',.Sr. Presidente, faÇà iriserir 
nos Anais o documento~ em seis laudas, que 
tenho em mãos, como respeito à AssociaÇão 
Nacional dos Funcionários do Banco do Br"a-_ 
sil. - -

DOCaME/'ITO A QilE SE REFERE O 
SR. OD S<IBÓM DE CARVALHO Eil1 SEG 
D/SCGRSO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RECENTE 
POSTURA DO FUN_CIONAUSMO 

DO BANCO DO BRASIL 

1. O funcionalismo do Banco do Brasil 
sempre foi muito disciplinado e com grande 
senso de brasiltdade. As __ ~<!dições _da Casa 
são de profundo comprometimento com os-
interesses do País~ -

De uns tempos para cá vein-se instalando 
uma irritação crescente, que devida e compe
tentemente explorada pelos sindicatos tem 
produzido greves numa dimensão nunc:a an
tes verificada no Banco. No ano de 1988, o 
Banco do Brasil entrou 4 vezes em greves 
isoladas. Em 1989 verificamos a maior greve 
da história da empresa. 

2. O que está oc;orrendo cpm o Banco 
do Brasil? Seus funcionártos, a maioria com 
mais de 15 anos de servjço, s~ transformaram 
de uma hora para outra em irresponsáveis? 
Teriam eles perdido o seu senso de brasili
dade? Será que este pessoal s6 quer saber 
de ahos salários num País cheio de proble
mas? Será que Tazem greves s6 para irritar 
a população? Viraram de repente perigosos 
ativistas políticos que querem derrubar o Go
verno~ 

3. tremas que-o fenômeno não po'de-~er 
analisado de form~ simplista. É necessário_ i_r 
mais longe e maiS~ fundo para se entender 
o que estâ ocorrendo." 

Para localizar as raizes da rn.udança de Com
portamento do funcionalismo --dQ Banco do 
Brasil, analisemos num breve histórico alguns 
antecedentes: __ _ 

a) ~rfodo que precedeu a Nova República: 
-Fortes lobbies pressionavam a socieda

de, sob a capa de um discurso prívatizarite, 

procurando ocupar ·os espaços das estatais 
rgntáveís. Em relação ao Banco do Brasil, o 
marco principal dessa pressão lobista -se- ileiJ 
pela redução compulsória de sua atuação no 
meicãdÕ. Entre 1979 e 1984 o Banco teve 
sua participação no mercado de cfédito r_ê"du
zida de 25% para cerca de 8%. 

Na oportunidade eram Ministro da Fazenda 
o Dr: Einani Galveas e seu S_ecretário Gerai 
Maílsonda Nóbrega. Todo_ esse processe)' de 
enfraquecimento do Bcinco era então coorde~
nado pelo Sr. Maflson. Essa atuação gerou, 
como não poderia deixar de gerar, forte_s des~ 
confianças d!i parte- do pessoal do Banco. Es~ 
sa~ desconfianças, de favorecimento aos Bem· 
cos prívados em detOmento do BB: eram for
talecidas pelo conhecimento das profundas 
ligações_do Sr. Maílson com o banqueiro Ân
·gelo Calmon de Sá, ex~Presidente do Banco 
do Brasil. 

·São dessa época as discussões sobre a fa~ 
rnosa Con~ de Movimento, cuja extinção o 
pessoal mais consciente do Banco concor-

"'dava, mas a desconfiança nas pessoas que 
conduziam o processo fazia gerar uma pro
funda reação. AJterações dessa profundidade 

,-§pcideriam ser efetivadas com pessoas con
fiáveis e consideradas sérias, o que evidente
mente não era o caso. O Governo Figueiredo 
termjno1.1 seu mandato sem conseguir extin-
gUir a Corita de Movimento. _, 

b) péríodo da Nova República: 
O apoio do Presidente José Samey, aliado 

a uma vontade sem limites da Instituição de 
continuar a ser um instrumento útil do País, 
e conduzido por administração competente, 
permitiU o B;:mco do Brasiljniciil.r um processo 
penoso de reconstrução. A empre_sa estava 
esfacelada, -teChologicamente velha, sem _pro
dutos (havia restrições de todo tipo -à partk:i
PaÇàõ âo Banco IJOS mercados), desmotivada 
e desacreditada junto à Sodedade. A:_ revi~i
zação da ~mpresa foi surp"fe-éndente. A recon
quista dos espaços pel-didoS aumentava, -fira

-s;as_ às d~dsões Pessoais do Presidente da Re~ 
públlca, alilda mãls a mOtivação da casa. E 
o functonã.Iismo demonstrou na oportunidade 
suã éapacldade e eficJência.. . . 

-Agora com cortfiailça, o próprio Banco le
vàntou a bandeira de aéabar com a Conta 
-de- MoVfiTiento,rea1izando seminários· erri to
dós O{; pontos dó País, com a participaS:ão 
de servidores, sindicatos e de líderes empre
sariaiS: - - -o-~-- --· - ""· · · 

Surgiu o Plano Cruzado, trazendo em seu 
bojo a extinção da Conta de Moviinento. fo
ram introduzidas profundas transformações 
na atuação. dos bancos. O Banco do Brasil 
novamente aiUou com muita competência, li
-derando quase todos os mercados de produ~ 
toS~-CótnêÇoU recuperar fortemente sua fatia 
no Sistema Finaitceiro. Esse avanço trouxe, 
todavia, a reaglutinação dos lobbies banquei
ros, que tentaram de todas as formas bloquear 
o deslanche do BB. O crescimento do Banco 
foi notável. Passou de 3 milhões para 12 mi: 
lhões de contas de depósito. Iniciou a cader
neta éle poupança e em poucO tempo já tinha 
mqis. çle 4 m1lhões de contas, e mais de 1 
trilhão~de cruzados. Lançou o Ouroêafd e em 

\ 
' 

6 meses jâ tinha mais de 120 inlllojas conve
niadas e 1 milhão de cartões de crédito. ·· 

4. Todo este esforço começOu a desgastar 
o corpo de funcionários, que, a par de desen
volver todos est~~ nqvos mercados, tinha con
seguido dar suporte eretivo às duas grandes 
metas do Governo Samey qlie realmente apre~ 
sentavam resultados positivos: - as' súpet
safras agrícolas e o deslanche excepcional das 
exportações. - - ~ · · -

O volume de serViços dã. empresa aumen
tou em três anos mais de 5 vez.es, e--a: qUanti
dade de mão-de-obra diminuiu. 

O Banco estava impedido de contratar mão
de-obra, e portanto estava mantendo todo este 
cresciiiiento na base do amor e da dedicação. 
A maioria elo funcionZ!lismo está trabalhando 
em média 15 horas-por dia. A estafa já c:omeça 
a faz.er suas vítimas e oS ãriiinõS começain 
a se-alterar. 

5. Atente-s.e, ainda pãra a estratégia dos 
Bancos privados que, a partir do Plano Crw:a
-~o passaram a se livrar de todos os, serviços 
onerosos repassando-os Para-oS bancos ofi
ciais, principalmente o Banco do Br.,.si1. Neste 
período, os bancos privados fecharam cerca 
de2 mil unidades, enquanto o Banco do Brasil 
abriu cerca de mil novos pontos de atendi
mento _e i'ecebéu_ uma infinidade de tarefas 
de interesse pÚbliCo, abandonadas pelos bãn
tcis privaâos, óU pOr reCusa_ pura e simples, 
ou pela cobrança de tarifas proibitivas, ou pela 
discriminação com que passaram a tratar os 
clientes indesejáveis. 

Outro fato- importante ê que no iníciO da 
Nova República o BB realizou um concurso 
público para~ preencher suas milhare_s de va
gas;·o salárfo do Banco estava tão defasado 
que 70% dos aprovados se recusaram a tomar 
posse. Dos que to-maram posse, 50% se demi
tiram nos primeiros meses porque o salá-rjo 
inicial não permitia sustentação· sequer em 
pen.sõe~ de estudantes. 

6:- E oportuho" lembrar que os concursos 
são nacionais e os_.candidatos quase _sempre 
tem que tomar posse- ern lugares inóspitos 
e distantes, e que o BB não paga residência 

-para ~seus empregadOs. 
Por este motivo a empresa começou a ten

tar elevar os salários dos empregados sofren
do ti:emenda resistência :ao:s órgãos de c::on
trole das estatais e do_ Ministro da Fazenda. 
Deste entrechoque, surgtu·ufi1a distorÇão, vis- · 
tO que ·trs- S1ndtcatos pediam muito mals-do 
que -desejavam, para poder ceder nas negocia
ções; --maª' como estas estavam_ proibidas, a 
pendêncià acabava por sei resolvida no TST, 
que, de-cidindo em favor dos empregados 
após anOs de restrições, costumava em certas 
vezes cíãf Q-anho de causa às postulações dos 
Sindic_atos. Este fato explica algumas aberra
ções na política "Salarial do BB, e muito mais 
do que isto, a instalação de. cultura junto ao 
funcionalismoc::le que o Govem9 exige_ a greve 
para poder dar ·solução a qualquer coisa. Os 
órgãos <jüe não fazem greve ficam profunda
mente defasados e expostos. Por exemplo, a 
Caixa Económica Federal só entrou em greve 
agora para poder obter a defasagem do Plano 
Bresser, alg_o qu"ejá foi~conquistado por todos 
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os demais bancos oficiais do País há algum 
tempo. A políUca do Oovemo resultou incenti~ 
vadora por grande parte das empresas esta
tais, e talvez, pela totalidade do setor privado, 
da postura reivindicatória via greve, e portanto, 
favorecedora de quebra da disciplina. 

7. A ascensão de MaíJson da Nóbrega à 
posição-de Ministro da Fazenda velo trazer 
grande apreensão junto ao -fuilcionalismo-da 
Casa. Seus antecedentes o credenciavam, se
gundo avaliação generalizada, como pessoa 
ligada aos bancos privados e que no passado 
tinha tomado posições muito duvidosas, pelo 
menos em três episódios: 

1 ") processo de substituição de passivo 
bancário comum por utilização irttensiva d_e 
recursos da Conta de Movimento, durante a 
gestão de Ângelo Calmon de Sá na Presidên
cia do Banco do BrasjJ. Maílson era o Con
sultor Técnico de Calmon. Nessa época, o 
Banco s6 injetava recursos na economia, mas 
era incentivado a não captar, 

.29) transferência para os bancos privados 
das operações de crédito rural, inclusive da 
delicada aplicação da política de preços míni
mos - que envolve a aquisição de produtos 
agrfcolas em nome do Governo - sob a ale
gação de que prejudicavam o desempenho 
das contas públicas. Nesta época, o atual Mi
nistro era Secretário-Geral do MF; 

3?) tentativas de extihção da Conta de f.\ovi; 
menta, sem explicitar uma nova Política acei
tável, em face dos interesses do País, oara 
as operações de crédito de ordem do governo 
-assunto já comentado anteriormente. 

8. Neste clima _de profunda de5confiança 
e irritação as coisas focam ainda se agravando 
por uma série de fatos: 

I) A forma como foi demitido o Presidente 
Camillo Calazans, responsável, sem nenhuma 
dúvida, pelo excelente desempenho do banco 
no periodo. A todos no banco o fato pareceu 
golpe contra a Instituição. 

2) A gestão deficiente do novo Presidente, 
sem nenhuma autonomia para qualquer tipo 
de decisão, passando o banco a depender de 
decisões diretas do Ministro da Fazenda em 
relação mesmo as questões rotineiras inter
nas. 

3) Algumas medidas internas profunda
mente infelizes, entendidas pela maioiia do 
funcionalismo- como tentativas de desestabi
lizar a empres_a: 

a) rodízio de pessoal sem nenhum critério 
e sem nenhuma explicação, inclusive aos pró
prios rodiziados. Este rodízio atingiu pratica
mente todo o pessoal estratégico,- tomando 
toda a empresa insegura e vulnerável; 

b) ve!culaçào, por·parte do pessoal ligado 
ao Presidente, de informações inverídic$ de 
que a empresa estava praticamente falida; 

c) extinção das superíntendênc:ias regia· 
nais de operações, recentemente criadas, e 
que estavam apresentando resultados excep
cionais, superando, inclusive, toda a expec
tativa. Esta medida foi considerada por quase 
toda a Casa, como altamente prejUdiCial aO 
banco, e por muitos julgada criminosa; e 

d) a forma como foi conduzida a reestrutu· 
ração da direção do banco, para atender de-

Cieto do Governo. Totalmente sigilosa, intrOM 
duzindo um grau de terror nunca antes visto 
no banco. 

9. Cabe ainda ressaltar que o clima dentro 
do banco nos últimos tempos tem sido de 
tal ordem que já ultrapassa os domínios inter
nos, e vem, inclusive fazendo com que parti
dos políticos ten,i.em explorar a irritação exis
tente na busca de votos para a próxima cam
panha eleitoral. 

10. Esta breve análise de fatos mais recen
tes que impuseram um novo comportamento 
aos funcionários do Banco do Brasil não deixa 
dúvidas de que o comando da empresa está 
funcionando em total dissintonia com os mé
todos normalmente ace_itos e disciplinada
mente acatados pelos funcionários, em todos 
os níveis hier~rquicos, sem nenhuma exceção. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência lembra que já devia estar 
começando a sessão do Congresso Nacional, 

- e exorta os Srs. Senadores a que compareçam 
àquela sessão, pdr se tratar de assunto de 
vital importância. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a próxima 
sessão ordinária a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, effi turno único, dO Requerimento 
n' 285, de 1989, do Senador Gerson Caniata, 
solicitando, nos termos regimentais, a retirada, 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se
nado n9 114, de 1988, de suã ·autoria, que 
mantêm o atual sistema de tributação para 
todas as exportações de produtos industria
lizados semi·elaborados. 

2 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa
recer n_, 50, de 1989), do Projeto de -Lei do 
DF n" 4, de 1989, que altera a estrutura das 
categorias funcionais de Assistente Social, 
Técnico em Comunicação Social, Enfémeiro, 
Geõgrafo,Sõciólogo e Nutridonista, do Grupo 
Outras Ativid<;'ldes de Níve~ Superior, do Plano 
de Oassificação de Cargos instituído pela Lei 
n., 5.920, de 19 de setembro de I 973, e dá 
outras Providências. 

3 

Discussão, _em turno-único, do Projeto de 
Lei do Sena,do n~ 24, de Í989 - Comple
riien·tar, de autoria do Senador Ruy Bacelar, 
que estabelece normas para o adequado trata
mento tributário do ato cooperativo. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 33 
minutos.-) 

ATO DO PRESIDENTE 
ON• 157, DE 1989 

O Presidente do Senado Fedei'al, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. _52, 
item 38, e 97, indso N, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegaç-ão de com
petência que lhe foi- outorgãâa pelo Ato n9 
2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, 
da Comissão Diretora, de acordo com o que 
dispõe a Resoluç-ão n9 130, de 1980, e teridO 
em vista o que consta do Processo n9 
006387/89-6, . - . 

Resolve dispensar, a partir de 2 de maio 
de 1989, o Senhor OSVALDO ALVES DE AN
DRADE, do emprego de Assessor Técnico do 
Gabinete do Segundo Secretário, Senador Di
valdo Suruagy, contratado sob o regime jurí
dico da Consolidaç-ão das Leis do T raba1ho 
e do Fundo de Garantia po_rT empo de Serviço. 

Senado Federal, 29- de maio de 1989.-
Senador Nelson carrieiro. Presidente . 

ATO DO PRESIDENTE 
N•158, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuiçõe-s que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regirrlento Interno, 
em conformidade com a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 
2 de 1973, revigorada pelo Ato da Comissão 
Díretora n9 12, de 1983, de acordo com o 
disposto na Resolução n? 130, de 1980, e ten
do em vista o que consta do Processo. n9 
006387/89-6, 

Resolve autorizar a· contratação, sob o regiM 
me jurídico da Consolidação das Leis do Tfl!
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, do Senhor RONALDO FERREIRA 
DIAS, para o emprego de :\ssessor Técnico, 
com o salário mensal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, a partlr de 3 de maio 
de 1989, com lotação e exercido no Gabinet.e 
do Segundo Secretário, Senador Divaldo Su
ruagy. 

Senado Federal, 29 de maio de 1989. -
Sênador Nelson Cameli:4 Presidente do Sena
do Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 159, DE 1989 

O PreSidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento fntemo, 
em conformidade com a delegação de com
petência que lhe fot outorgada pelo Ato _da 
Comissão Diretora n9 2, de 4 de ablil de 1973. 
e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 006364/89-6,. 

Resolve aposentar, voluntariamente, .I::RICO 
DE ASSIS RODRIGUES, Adjunto Legislativo, 
O asse "Especial", Referência NS-19, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 40, ínciso m. alínea a, da Consti
tuiç-ão da República Federativa do Brasil, com
binados com os arts. 428, inciso U, 429, inciso 
LA30, incisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução 
SF n" 58, de 1972, art. 3~ rla Resolução SF 
n9 13, de 1985, art. 2~ da Resolução SF n? 
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182, de 1987, e art. 5,<> da Resolução. SF: n~ 
155, de 1988,_com PrOVentoS fiitegrais, o~ser
vado o disposto no arL37, inciso XI, da Consti-
tuição Federal_. _________ _ 

Senado Federal, 29 de maio de 1989. -
Senador Nelson Cimeiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 160, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. 52. 

_ _Item 38 e 97, _indso IV, do_ Regimento Interno, 
em c_onforrnidade com a delegaçãó âe com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que corista do Processo 
n• 006.817/89-o,· . 

Resolve aposentar, voluntariamente, GÉ
RALDO RODRIGUESnE BARROS, Agente de 
Transporte Legislativo, Oasse "ESpécial", Re

_Jerência NM-35, .do Quadro Permanente do 
Senado Federal, !!OS termos do art. 40, ~dsõ 

"---

III, alínea a, da Constituição da República Fede
rativa dO Brasil, cOinbinados com os cms. 428, 
irlciso II, 429, ·inci.s.o I, 43ü~ inCiso IV, e 414, 
§ 4•, da Resolução SF n• 58: de 1972; art. 
39 da R~solução SF n~_l~, de 1985,_ ~rt. 2° 
da· Resolução- SF n~> _18?, de 1987, e art. !)o 
da Resolução SF n~ 155, de 1988, c6ril pr~-
ve_ntos integrais, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal. -

Senado Federal, 29 de maio de 1989. -
Seri.adÕr Ne_l~n Came_iro, PreSidente. 


