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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SENADO FEDERAL 

I - ATA DA 44• SESSÃO, EM 2 DE 
MAIO DE 1990 

!.l-ABERTURA 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

-N~ 111190 (n" 399190, na origem) refe
rente a escolha do Dr. Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello, para exercer o 
cargo de Ministro do Calenda Supremo 
Tribunal Federal. 

- N• !12/90 (n' 400/90, na origem), 
referente a escolha do Senhor Sergio da 
Veiga Watson, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
do Suriname. 

- N' 113190 (n• 395/90, na origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei 
sancionado. 

1.2.2 - Ofício do Chefe do Gabinete 
Civil do Governo do Distrito Federal 

- N9 651/90, encaminhando esdareci
mentos do Governo do Distrito Federal, 
sobre os quesitos constantes do Requeri
mento n~ 754189, do Senador Maurício 
Corre a. 

1.2.3 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado no 
37/90-Cotnplementar, de autoria do Se'na
dor Francisco Rollemberg, que regula
menta o inciso VII do artigo 192 da Cons
tituição Federal, que dispõe sobre "crité
rios restritiv'os àa transferência de pou
pança de regiões com renda inferior à mé
dia nacional para outras de maior desen
volvimento. ·• 

-Projeto de Lei do Senado nu 38/90, 
de autoria do Senador Ney Maranhão, 

SUMÁRIO 
que dispõe, com fundamento no inciso 
8"' do artigo 23 da Constituição Federal, 
sobre a obrigatoriedade de órgãos da Ad· 
ministração Pública Federal realizarem 
suas compras na Companhia Nacional de 
Abastecimento - CONAB e dá outras 
providências. 

1.2.4 - Co~unicações da Presidência 

-Recebimento do Relatório das atívi
dades do Tribunal de Contas da União, 
referente ao exercício de 1989. 
~Recebimento da Mensagem n~ 

63/90-DF, (n" 36/90, na origem); do Go· 
vemador do Distrito Federal, solicitando 
a retirada dos Projetes de Lei do DF n" 

_ 2, 3 e 6, de 1990. -

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO MAIA- Defesa 
da condusão do asfaltamento da BR-364. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Designação, pelo Presidente Fernando 
Collor. de comissão especial para estudar 
os efeitos da seca no Nordeste. Entrevista 
do Dr. Egberto Baptista, Secretário de 
Desenvolvimento Regional, sObre incen· 
tivos ao desenvolvimento da região nor
destina, publicado em órgão _da imprensa. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF no 22, de 1990, _ 
de iniciãtiva ·ao Governador do Distrito 

_ Federal, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento do Distrito Federal 
crédito suplementar até o limite de um 
bilhão, trezentos e sessenta e nove mi
lhões de cruzeiros, para os fins que especi
fica. Aprovado após parecer da comissão 
competente. A Comissão Diretora para 
redação final. 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~· 22/90. Aprovada. À sanção do Gover· 
nador do Distrito Federal. 

Projeto de Decreto Legislativo nG 56, 
de 1989 (no 53/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto da Convenção 
n~ 139, da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, sobre a Prevenção e 
o Controle de Riscos Profissionais causa
dos pelas substância_~ ou Agentes Canc~rí
genos. AproVado. ~ promulgação~ 

Projeto de Decreto Legislativo I;t" 59, 
de 1989 (n~ 97/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo Regular entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Venezuela, 
assinado em Caracas, em 11 de novembro 
de 1988. Aprovado com einenda. À Co· 
missão Diretora para redação finaL 

Projeto de Decreto Legislativo n~ _68, 
de 1989 (n~' 119189, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo Co
mercial entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo do Reino 
Hachemita da Jordânia, subscrito em 
Amã, em 15 de junho de 1989. Ap~vado 
após parecer da comissão competente. A 
promulgação. 

Requerimento n9 4, de 19!:10, de autoria 
do Senador Jarbas Passarinho, solicifan
do, nos termos regimentais, que o Senado 
F:edera! expresse, junto ao Governo- da 
Africa do Sul, votos de congratulações 
pela libertação do Líder Nelson Mandela 
e petas medidas adotadas visando à pro~ 
gressiva eliminação do apartheid; Apro
vado após usar da palavra o Sr. Mauro 
Benevides. 

Requerimento n~ 5, de 1990, de autoria 
do Senador Jarbas Passarinho solicitando, 
nos termos regimentais, que o Senado Fe· 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Ger•l do Senado Feder•l 
AGACtEL OA SILVA MAIA 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIAFICO DO SENADO RDEIIAL 

~DOCOIIGIIEAONACXIIIIAL 
lmpreuo sob • responhbthcbide d• Meu do Sen~ Feder., 

Oiretor Executivo 
~AUGUSTO JosE DE SOUZA 
Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS oe' BASTOS 
Dnetor lnduatri•l 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dnetor Adjunto 

Semestral 

dera!, pelo voto dê aplauso, expresse, bunal de 'Justiça e o Supremo Tribunal 
através_ das embaixadas da Polónia, da Federal, Aprovado. À sanção. 
Tchescoslováquia, da Romênia e da Re- Proposta de Emenda à ConstituiçãO no 
pública Democrática Alemã, acreditadas 5, de 1989, que dispõe' sobre a remune-
no Brasil, o. regozijo_~~la democratiz~ç~o ração dos Deputados Estaduais e dos Ve-
de seus regime~ .J:Obttcos~ e pela_ dec~s~~ ____ readores. Aprovado o prosseguimento de 
de convocar eleiço~s geraiS, pelo sufragta sua tramitação. 
univeral_ e que seJam apresent~_das ~n- PropOsta de Emenda à COnstituição n~ 
gratulaçoes ao G.oYer_no. da _Umao Sovt.é- 6, de_1989, que acrescenta artigo ao texto 
tica pela decisão de ehmmar o monopólto constituCioflal prevendo a criação e defi-
político do Partido Comunista._ Aprovado. nindo a competência do Conselho Nado-

Requerimento n~9, de 1990, de autoria nal de Remuriera-ção PUblica._ Aprovado 
do Senador Humberto Lucena, solicitan- o prõssêguímenfo de sua tramita~ão. 
do, nos tennos regimentais, a inserção em PropOsta· de_ tmenda à Constituição n• 
ata de um voto de çe_nsura à invasão do 1, de 1989, 'que acrescen'ta dispositivos ao 
Panamá por contingentes das Forças Ar Ato das Dis_eosições C?nstitucionais 
madas norte-americanas. Aprovado. Transitórias da Constituição Federal. 

Requerimento n9 67, de 1990, do Sena- Ap~ovado o prosseguimento de sua trami-
dor Alexandre Costa, solicitando a retira- taçao. 
da, em caráter definitív'O, do Projeto de 1.2.6 - Requerimentos 
Res_olução no 14, de 1990, de sua autoria
e de outros Senhores Senadores, que au· 
toriza a instalação nas dependências do 
Senado Federal de gabinete do Vice-Pre
sidente da República e dá outras provi
dências. Aprovado. 

Proposta de Emenda à Constituição. n'·' 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e ou_tros Senh.ores Senadores, que 
acrescenta parágrafo_ ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. Votação adiada por falta 
de_ quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 
4. de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 6? do art. 5" do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum 
qualificado. 

Projeto de Lei da Câmara n''79,di 1989 
(n9 2.255/89, na Casa de oiígem) que insti· 
tu i normas procedimentais para os proces
sos que especifica, perante o SuperiorTri-

- N" 87/90, de urgência, para o Projeto 
de Resolução n" 185/88, que eStabelece 
a estrutura adminls"trativa básica do Sena
do Federal e dá outras providências. 

-No 88/90, de urgência, para o Projeto 
de Lei do Distrito Federal n~ 10/90, que 
dispõe_ sobre o aproveitamento, no Dis
trito Federal, de servidores requisitados, 
e dá outras providências. 

1.2.7- Comunicação da Liderança do 
PSDB. 

-- SubstituiçãÇ) de membros em comis
S:ão permanente. 

1.3.1 - Matérias apreciadas apqs a Or-
dem do Dia • 

Requerimentos n''' 87 e 88/90, lidos no 
Expediente da presente sessão. A prova
dos. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES, pela ordem -Apreciação pelo 
COngresso Nacional, do Código de Defe
sa do COr:isumidor. 

SR. PRESIDENTE- Resposta ao Se
nador Jutahy Magalhães. 

SENADOR JOÃO MENEZES- Dia 
Nacional da Mulher. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
-1~ Reunião da Comissão de Alto Nível, 
presidida pelo Professor José Golden
berg, Secretário de Ciência e TecnolOgia, 
objetivando avaliar as possibilidades da 
região nordestina, 

SENADOR JOS~ !GNÃCIO FER
REIRA -_Matéria publicada na revista 
Isto É Senhor, sob o título "Tobogã Collo
rido''. Entrevista do Arcebispo de Brasí
lia, cardeal_ D. José Freire Falcão, publi
cada no jornal Folha de S. Paulo, sob o 
título "Arcebispo defende Plano Colllor 
e acha desemprego inevitável." 

SENADOR ODACIR SOARES -
Visita ao Senado Federal de vereadores 
do Município de Rolim de Moura- RO. 

SENADOR ALUÍZIO BEZERRA, 
<:omo Líder -Declarações do Professor 
José Lutzénberger ~obre: a construção da 
rodovia BR-364. 

SENADOR ROBERTO CAMl'OS-
Situação dos aposentados que vivem em 
Portugal, Espanha e Itália. 

SENADOR MARCO MACIEL- Si
tuação da indústria de gesso no Araripe 
pernambucano. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI -
Reflexos do Piano Brasil Novo na Zona 
Franca de Manaus. 

1.3.3- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

L4- ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3 - LÍDERES E V!CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES. 
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Ata da 44~ Sessão, em 2 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinaria, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa, Nabo r Júnior e Me ira Filho 

AS /4HORAS E 30M/NUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Alufzio Bezerra - Nabor 
Júnior - Odacir Soares -João Menezes 
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio-João 
Castelo - Alexandre Costa - Joãci Lobo 
- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
Afonso Sancho- Mauro Benevides_- Ney 
Maranhão - Divaldo Suruagy - Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista- Ruy Ba
celar - João Calmon - Afonso Arinos -
Mata Machado- Alfredo Campos - Pom
peu de Sousa - Mauríci6 Corrêa - Meira 
Filho- Roberto Campos -Affonso Camar
go- José Richa- José Paulo Bisol-José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A lista de presença acusa o compareci
mento de 31 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro abt!rta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus-, iniciamos riossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO 

SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a es
colha de nomes indicados para cargo ou fun
ção cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: - · · 

MENSAGEM N• III, DE 1990 
(N~ 399/90, na origem) 

!:>enhor Presidente, 
Com a presente, nos termos c para os efei

tos do _disposto no artigo 52, inciso III, alínea. 
a, e no artigo 84, _inciso XIV, da COnSlíiuíÇão 
Federal, tenho a honra de submeter ao exame 
e aprovação do Senado Federal o nome do 
Dr. Marco Aurélio Mendes de Farias Me !lo, 
Ministro Togado do Egrégio Tribunal. Supe
rior do Trabalho, que pretendo nomear para 
o cargo de Ministro do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Carlos Madeira. 

Os méritos do eminente magistrado e reno
mado professor universitário, que me leva
ram a fazer esta escolha, estão documentados 
no curriculum vitae que acompanha esta 
Mensagem, â qual faço juntar, igualmente, 
por sua· expressividade, manifestação unâni
me do Egrégio Tribunal Superior do Traba
lho e de outros órgãos e entídades da comuni
dade jurídica brasileira, no sentido de que 
o Dr. Marcos Aurélio Mendes de Farias Me
llo venha a intergrar a excelsa corte. 

Na expecta vida do acolhimento a esta indi
cação, renova a Vossa EXcelência e aos Se· 
nhores Senadores da República as expressões 
de minha mais elevada consideração. 

Bfasília, z·de maio de 1990. -Fernando 
Coll_or, Presidente da República. 

Currlculum Vitae 

03d0s -PessOais: 

1. Nome: Marco Aurélio Mendes de t:'a-
rias Mello - · 

2. -Data de Nascimento: 12 de julho de 
1946 . . . -

3. Natura-lidã.de·: Rio de Janéiro- Esta-
do do Rio de' Jitnelro - -

4. Filiação: Plínio Affoso cte Farias Mello 
e Euitice Mendes de Farias Mello 

5. Es.tado __ Civit:_-Casado cõm Sandfa de 
Santis Mendes de Farias Meno;Juíza de Di
reito Substituta do Distrito Federal. 

6. Descendentes: 
Letíciã De Santis Mendes de Farias Mello 
Renata De Santis Mendes de Farias Mello 
Cristina De' SaritíS Meité:i6s- de-Farias Mello 
Eduardo Affonso De Santls Mf:rides de Fa-
rias Mello " 

7. Carteira De Identidade: n~ 1.978.240 
~ InstitUtO Félix Pacheco -..,.- Expedida em 
24·8-1964 

8. CPFo n• 012.369.627-S:l. 
9. Título de Eleitor: n" 60.607--6· Zona 

-174•Secçãõ......:... Exp-edido em 4-8-1964 
10. Certificado de Reservista: n~ 359.971 

-1 ~ Região_ ~-1' Circunscrição - Expedido 
em 26-9-1967 

11. Dom.iricfiio: SQS 313, Bloco "H:\ Ap 
502, Brasília, Dístrito Federal - CEP: 70.382. . .. . . . . . . . . -

Formação Acadêmica: 

L Curso Primáflo e Médio - Colégio 
·Souza Marques- Rio de Janeiro 

2. CurSo CientífiCo - Colé&íO ·Pedro II 
-Rio de Janeiro 

Grãduação: 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro- Ano de conclu
são do curso: 1973. 

Pós-Graduação: 

Mestrado em.I?ireiro Privado, pela Féii::ul
dade de Direito da Universidade Federal do 
Rio_de Janeiro: certificado de capacitação ob
tido em 1982. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

00 RIO DE JANEIRO 

FACULDADE OE DIREITO 

CERTIDÃO 

H1st6r1co da Vida Escolar 

Bacharel Marco Auré11o Mendes de Far1ãs Mel lo 

O Secre_tár_1_o __ d_a Faculdade de D1re1to da Universidade Federal ço R1o 
de Janeiro,: cumprindo o despacho do Sénh'Or' 'Diriator; exaradO no reQue
rimento QUe f'1ca arQu1v_ado de _Marco Aurélio Mendes de Fartas ~1ello. 
cert1f1ca que o(a) reQueren_te, f1lho(a) de P11n1o Affonso de Farias 
Mello e de Eunice Mendes de Fartas Mel lO, nasc.1do em 12 de Julho de 
1946. natura i· do EstadO. da 'Guanabara é Bácharel effi C1ênc1as Jui-ld lcas 
e Soc1a1s por- e·sta· Faculdade, tendo recebido o respectivo gr21u em 20 
de dezembro de 1973, obteve durante o curso as segu1ntes notas: vesti-
bular em 1969 - 60 pontos. · 

Cadeiras 

1 Q Ano 19139 
Introdução à Cfênc1a do D1re1to 
Ofrefto Const1tuc1onal e Teqr1a d0~stádo 
Ofrefto .C1v11 e Romano 
Econ_omi a Pol f t lca 

2Q Ano 1970 
01re1to C1v11 e Romano 
Dfre1 to Penal 
Dtre1 t'o ·Intarnac1ona 1 Público 
Otre1to F1nance1~o 

3" Ano 1971 
01re1to C1v11 e Romano 
Direito_ eenal 
01re1to Comercial 
D1re1to Judlc1ár1o Cfvtl 

Média Final 

7,50 
7,00 
7,00 
a.so 

9,50 
9,50 
9.00 

_10,00 

9,00 
10,00 
9,00 
8,00 



1636 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO_ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

Cadeiras 

AO Ano 
01re1 to 
01re1to 
01re1to 
D1re1to 
Q_1re1 to 

.1972 
Civil e Romano 
Jud1ctár1o C1vt1 
Comerc1a1 
Jud1c1ár1o Penal 
do Trabalho 

50 Ano 1973 
01re1to C1v11 e Romano 
01re1to Adm1n1strat1vo 
Ofrefto Internacional Públtco 
Medicina Legal 

extrator: 

Média Final 

9,50 
9,50 

10,00 
9,50 
8,00 

10,00 
6,00 
9,00-
a.so 

Confere: Rto de Janeiro, 9 de abril de 1974. 

Instituições a que Pertence: 
r- Membro do Instituto Brasileiro de Di· 

reito- Previdenciário; 
II- Membro Titular do Instituto Latino

Americano del Derecho dei Trabajo e de Ia 
Seguridad Social; " 

III- sócio do Instituto Brasileiro de Direi· 
to Social; 

IV -Membro da Academia Nacional de 
Direito do Trabalho, cadeira n~· 119; 
V-Membro do Conselho Consultivo .da 

Academia Nacional de Direito do Trabalho 
-Biênio 1988/1889. 

VI- Membro do Conselho da Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho. 
Atividades Profissionais Anteriores Exerci~ 
das: 
I-EstagiáriO: 
a) Estágio n6 Gabinete do então MM. Dr. 

Juiz Ederson MeHo Serra, titular da 11' Vara 
Cível do Estado da Guanabara, hoje Desem
bargador do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro; 

b) Estágio no escritório. de ~dvocacia Pro
fessor Joaquim Gomes de Norões de Souza 
e Carlos Figueiredo Forbes; - · 

c) Estágio na Procuradoria-Geral da Jus
tiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo pres
tado assistência judiciária junto a Varas de 
Órfãos e Sucessões e Varas Criminais; -

d) Estágio iiã. Assessoria Jurídica do então 
Banco de Minas Gerais;- · - - ·- · 

e) Estágio rio Serviç'o-Ji.ni'dicodo Sindicato 
dos_ Representantes Comerciais nó Río de J a
neiro; 

t) Estágio no Serviço Jurídico da Federa
ção dos Agentes Autônomos do Comércio 
da Guanabara; 

g) EStâB;fo- ilo -SerViÇo Jurídico do Conse
lho Federal dos Representantes Comerciais 
no Rio de Janeiro; 

h) Estágio no Serviço JUiíd1Co do Conse
lho Regional dos Representante~ Comerciais 
no Estado do Rio de Janeiro. 

II -Bacharel: 
a) Advogaao militante do foro do Estado 

do Rio de Janeiro; 
b) Chefe do Departamento de Assistência 

Jurídica e Judiciária do Conselho Federal dos 
Representantes Comerciais; 

c) Chefe do Departamento de Assisténcia 
Jurídica e Judiciá,ia do Conselho Regional 

doS Representantes Comerciais no Estado do 
Rio de Janeiro; 

d) Advogado dii Federação dos Agentes 
Autônomos do Comércio do Estado da Gua· 
nabara. 

III_~ Membro do Ministério Público junto 
-~;Justiça do Trabalho da Primeira Região~ 
no perfodo de 1975 a 1978. 
IV- Juiz Togado do Tribunal Regional 

do Trabalho da Primeira Região, no período 
de 1978 a 1981. 

V:-:- Presidente da Segunda Turma do Tri
bun-al Regional do Trabalho da Primeira Re
gião no biênio 1979/1980. 

VI- Presidente da Primeira Tur_m_a do 
TribUnal Supedcii- do Trabalho no ~iép.io 
1985/1986, tendo sido reeleito para o biê>Iio 
1987/1988. ·• . 

VI~ -:-_~articipaçào na Realização de Concur
sos Públicos: 

a) Presidente da Banca Examinadora nas 
proyas de Direito do Trabalho, Processo Ci
vil, Processo do Trabalho e Previdência So· 
çial no Concurso para provimento de cargos 
de Juiz do_ Trabalho Substituto da Primeira 
Região, realizado em 1979; 
- b) Coordenador do Concurso realizado 

e_m_ 1980 e 1281. para prOvimento de caigos 
de Juiz do trabalho Substituto da Primeira 
_Região; .... -·- _ __ .. . 
_ C) MérilbrCfda Banca Examinadora do III 
Conc!J~~_para provimento de cargos de Juiz 

-do Trabalho Substituto da Décima Região, 
real~_ada em 19813; 

d) Membro da Banca Examinadora do IV 
Concurso par:~:provimeilto-de CargoS de Juiz 
do Trabalho Sul;lstituto da Décima Região, 
reà1izadÕ em-1989; -
· ·e} Membro ôa Banca Examinadora do V 

Concorscr, Público para Ingresso na Magis· 
tratura do Trabalho da Décima Região, reali
zado no mês d_e outubro de 1989. 

f) Membro da Banca Examinadora do 
Concurso para provimento de cargos de PrO· 
curador da Fazenda Nacional, realizado em 
1986; -

i::)· Membro da Banca Examinado,ra d.o 
Processo Seletivo de ascensão funcional para 

-a-categótiã -de Assiste_nte Jurídico do Minis
tério da Previdência~ ~sistênCia Social, r"ea
lÍzado ein-1987; 

h) Me~bro da Comissão Julgadora para 
Conc1.1rsos de Monogra.fia do Tribunal Supe

~ tiof do Trabalho- anos 1986 e 1987. 

Atividades Didáticas Anteriores Exercidas: 

1. Jlrofessor do Curso para Dirigentes 
Sindicais sobre Prevenção de_ Acidentes do 
Trabalho, realizado pela Fundação Centro 

- Naciol!_al de Segurança, Higiene e Medicina 
do Trabalho, mediante convênio com o Mi· 
n"istério do Trabalho. Rio de Janeiro (RJ), 
1974; 

2: Professor de Direito Imobiliário do 
Curso para Corretores de Imóveis, realizado 

-pela Câmara de Comércio dos Países Latino
Americanos, em cOnvênio· com o Sindicato 
da respectiva categoria profissionaL Rio de 
Janeiro (RJ), 1976; 

3. Conferência no CongressoNacionaLde 
Direito do Trab_alho .- Rumos Pós-Consti
tuinte, promovido pela Academia Nacional 
de Dir-eitCI-Oo Trabalho, Instituto Pernam
bucano de D_ireito do_ Trabalho e Tribunal 

_ Regional do .Trabalho da Sexta Região -
Tema: -"Rumos do Direito Processual do Tra
balho- Jurisdição e Competência'~- Recife 
(PE), outubro de 1988; 

4. ConferênCia no Terceiro Congresso 
Brasileiro de Direito do Trabalho e Se_gundo 
Seminário sobre Direito Constitucional do 
Trabalho, promov!do pela_ ~cademia Nacio
nàl de Direito do Trabalho e pela LTr. Tema: 
"Pr~~~~ç_ão"._ Sãç:> Paulo (SP), novembro de 
1988; 
· 5. · Confe'rênciano SerilináiiO Sõbré -Direlw 

to PrOcessual do Trabalho na Nova Consti
tuição, promovido pela Academia Nacional 
de Direitos do Trabalho e Universidade de 
Brasília. Terna: "Prequestionamento de ma
téria apresentada_em recursos- Embargos 
dec!arató!:ios e p~di9o c!e nulidad~ de decisão 
rec~:mida". BrasOia (DF), novembro de 1988; 
- 6. Conferência no Seminário de Direito 
e Processo do Trabalho, promovido pelo Tri
bunal Regional do Trabalho da Décima Re
gião, Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho da :Oécima Regiâo e pela Asso
ciação dos Juízes Classistas da Décima Re
gião._ Tema: ·~Q procesSo do trabalho e a nova 
COnstituição Federal". Brasília (DF), no
vembro de 1988; 

7. Menibro da Mesa e De batedor na Con
ferência proferida pelo Professor Affia14á 
Mascaro Nascimento, no X Seminário do Ser
viço Jurídico- da Petrobrás, promovido pela 
Petrobrás S/ A Tema: "O Direito do Trabalho 
na nova Constituição". Rio de Janeiro (RJ), 
outubro de 1988; 

8. Conferência no Seminário "A crise 
econôrriica e o Direito do Ti-abalho", prOmo
vido pela Academia Nacional de Direito do 
Tra.baiho na Universidade de Brasília. Bra
Sília (DF), maio de 19'88; 

9. Painelista no III F6niín Brasileiro' da 
J_ustiça do Trabalho, promovido pelo Sindi
cato do Coméi:cio Varejista de VeículoS e 
de Peças e Acessórios para Veículos no Esta
do do Rio Grande do Sul. Tema: "Justiça 

·cónto p'óder normativo". Graamado (RS), 
maiQ de 1988; · 
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10. Conferência na Ass_ociaça.o dos Ma· 
gistr-ados do Trabalho da Terceira Região. 
Tema: "Os enunciados da Súmula do Tribu
nal Superior do Trabalho". Belo Horizonte 
(MG), abril de 1988; 

11. Conferência na Federação das l.ndús
trias do Estado do Rio Grande do Sul -
FIERGS. Tema: "A nova ConstiúiiçãO e a 
Justiça do Trablaho". Porto Alegre (RS) 
abril de 1988; 

12. Conferência no Segundo Congre_sso 
Brasileiro de Direito Coletivo do Trabalho 
e Primeiro Serpiriário sobre Direito Constitu
cional do Trabalho. Tema: "Dissídios coleti· 
vos". São Paulo (SP), outubro de 1987; 

13. Cotiferéncia na Reunião de Trabalho 
do Subcomitê Jurídico, promovido pelo Co· 
mítê _de Gestão Empresarial, Setor de Ener· 
gia Elétrica. Tema: "Os recursos trabalhistas 
-?requestionamento". Porto Alegre (RS), 
novembro de 1988; 

14. Confei"ência-no Terceiro Enc;ontro 
Nacional de Advogados do BNCC. Tema: 
"Embargos de declaração -- Pri:questiona~ 
menta". Brasi1ia (DF), JUnho de 1987; 

15. Conferência no Segundo CongreSso 
Brasileiro de Direito Coletivo do Trabalho 
e no Priineiró-Seminário sobre Direito Cons
tituciOn-al do Trabalho. Tema: "Sindicato e 
Justiçil do Trabalho;'. São Paulo (Si'), outu-
hro de 1987; · · 

16. Conferência no Primeiro EnCoritro 
Goiano de Direito do Trab~lho, promovido 
pela Secretari~ dJ! Esta~o dO Tra.balhp,e Or
dem dos Advogados do Brasil, Seccional de 
Goiás. Tema: .. 0 siStema recursal trabalhis
ta". Goiânia (GO),-novelnbro de 1987; 

17. Aula Magna do Segundo J?:erfodo Le
tivo de 1986, na Universidade federal Flumi
nense - Centro de Estud_os ·s.ociais Aplici:t
dos- Faculdade de Direito. Tema: "Consti
tuiçãO :..__ Refviridicação básica- dos trabalha
dores". Rio de Janeiro (RJ),_ setembro de 
1986; 

18. Painelista no Primeiro COngr'esso 
Brasileiio- de Díreito CãletiVo do Trabalho, 
promovido pela Editora LTr. Tema: "Nego
ciação e contratos cOletivos". São Paulo (SP), 
novembro de 1986; 

19. Professor dos Cursos de Especii:tliza
ção em Recursos Humanos, nível de pós-gra
duação, promovidos pela Fundação Getúlio 
Vargas. Brasília (DF), nos anos de 1985 e 
1986; 

20. .Conferência no XI Encontro dos Cor
regedores da Justiça do Trabalho, promovido 
pala Corregedoria-Geral da Justiça do Traba
lho. Tema: "Uniformização de Jurisprudên
cia nos Tribunais Regionais do Trabalho" 
Foz-do lguaçu (PR), setembro de 1985; 

21. Conferência na Rede Ferroviário Fe
deral S/ A. Tema: "A prescrição coino" insti
tuto suficiente a levar à segurança e paz naS 
relações entre empregadores e empregados". 
Rio de Janeiro (RJ), novembro de 1982; 

22. Conferência na Petrobrás SI A. Tema: 
"A exploração do petróleo --Repercussões 
trabalhistas- Lei n9 5.811/72". Rio de Janei
ro (RJ), setembro de 1982; 

23. Confêrênci3 sobre Legislação do Tra- 34. ConferênCia no -.. Primeiro CongressO 
balho e Fiscal, nó-CUrS<fp'roJhovido pela Fa- Brasileiro de Direito Processual do_ Traba-
culdade de Odontologia·-da UriiVersidade do lho", promovido pda Editora LTr e pela Fa-
Estado do Rio de Janeiro, para alunos dos culdade de DireitO da Universidade de São 
cursos de especialização. Rio de Janeiro Paulo. Tema: "O sistema recursal frente à 
(RJ), 1981; nova Constituição". São Paulo (SP), julho 

24. __ Con{ex~IDciª'_na Ordem dos Advoga- de.1989. -
dos do l3rasil, SeccionafàO Distrito Federal. 35. Conferência na Sessão Oi'dilláfia -do 
Tema-:-ç'Jo!ifcfda de trabalho dos bancários". "1 EncontrO Semestral de Diretores Gerais 
Brasilia (DF), setembro de 1982; dos Tribunais Regionais do Trabalho". Te-

25. Conferência na Faculdade Cândido ma: "A administração na Justiça do Traba-
Mendes no V Curso de Especialização em lho". Brasília (DF), setembro de 1989. 
Direito _do Trablaho, Processo e Previdência . . 36. Conferêilciã no III Fo"rum Jurídico-
Social, promovido pelo Instituto de Direito ANo va Ordem- Aspectos Polémicos, pro-
do Trabalho e Previdência (IDTP). Tema: movido pela Fundação Dom Cabral em con-
"Processo Civil e processo trab.alhis.ta''. Rio · vênio com a Pontifícia Universidade Católica 
de Janeiro (RJ), outubro de 1979. de Minas Gerais e Federação do Comércio 

26. Seminário de Negociação Coletiva, dO Estado de Minas Gerais, -cOm apoio da 
promovido pela Seres Treinamento De Exe- Academia Internacional de Direito e Econo-
cutivos SI A. Rio de Janeiro (RJ); mia. Tema: "O Poder Normativo na Justiça 

27. Conferência no curso de AdvOcacia do Trabalho. Belo Hori.zonte (MG). 
do Estado, promovido pela Procuradoria- 37. Conferência no" ••v Encontro de Ma
Geial do Distrito Federal. Brasflia (DF), ou~ gistrados Trabalhistas da Segunda Região", 
tubro de 1985. promovido pela Associação dos Magistrados 

28. Conferênclasobre"ODireitodoTra- da Justiça do Trabalho da 2' Região. Tema: 
balho na Constituição'' naS s~s Jornadas Bra- "_frincípios do Prqcesso do Trabalho". São 
sileiras de DireitO Rancário em conjunto conl Paulo (SP), outubro de 1989. 
o IV Congresso Nacional de Advogados de 38. Conferência no "III Encontro de Ma-
Bancos e demais Instituições Financeiras, gistrados TrabalhiStas da Primeira RegÍão", 
promovidos pela Federação Brasileira das promovido pela Associação dos Magistrados 
Associações de Bancos. Rio de Janeiro (RJ), da Justiça do _Trabalho da 1" Regiáo. Tema: 
março de 1989. "O Processo Trabalhista e a Celeridade Pro-

29_,. Con!erência.ílo J'ainel.Nacional de cessual". Rlo de Janeiro (RJ); ou.tubro de 
Diniito.do. Trabalho, promovido pela Asso· 1989. 
ciaçâo Brasileira de Advogados Trabalhistas 39 .. Palestra no "Sêminário de Direito 
e pela Faculdade de Direito da Universidade Sindical à_ Ll!Z da Constituição de 1988", pro-
Santa Cecilia dos Bandeirantes. Tema: "A movido pela Universidade do Amazonas -
Justiça do T!abalhO e a Nova Constituição". Sub-Reitoria para Extensão. Tema: "Orga~ 
Santos, (SP), abril de 1989. . nização do Sindicalismo Nacional à Luz_ da 

30. Co.iüerênciano "Seminário de I> irei- Constituição de 1988". Manaus (AM), outu-
to.do Trabalho em homenagem ao Minjstro bro de 1989. 
Lindolfo Collor", promovido pela Faculdade 
c;le Dfr~ito da Univerd~de Federal de Minas 40. Painelista rio "Seminário sobre Direi-
Gerais. Teina: "Sistemática dos RecursOs to Constitucional do Trabalho e o Servidor 
TrJ!;balhis.ta_s" ._ Belo Horizonte: (MG), maio Público", promovido pela Procuradoria Oe-
de 1989. ral do Estado da Bahia e pelo Siridicato dos 
_ 31. Confexência, no IV Seminário -da Su- Advogados no Estado da Bahia. Tema: '-'0 
perintendência Jurídica 9a_Companhia Vale -Poder Normativo e o Servidor Público". Sal-
do Rio Doce. Tema: "Aspectos Relevantes vador (BA), novembro de 1989. 
do Direito do Tr_aPalho na Constituição Fede- 41. Conferência no_ "I Serriiiláriõ Nacio-
ral de_l988- o pOder llormativO da Justiça ··na! de Refações Capital X 'trabalho" ,promo~ 
do Trabalho; o direito de greve e suas limita- vida pelo Sindicato das Sociedades de Cré-
ções; a flexibilidade de direitoS e prescrição''. dito, Financiamento e Investimentos do Esta-. 
Itaipava (RJ), maio de 1989. do do Rio Grande do Sul e pelo Sindicãto 

32.- ConfCrência no '~Congresso--Regional dos Bancários de Porto Alegre. Tema: "Di-
de Direito do Trabalho à luz da Nova Consti- reitós dos Trabalhador.es- Perspectivas para 
tuição", promovido pelo Instituto dos Advo- as empresas face aos encargos- trabalhistas 
gados do Estado do Espírito Santo. Tema; na nova Constituição (o que está regulamen~ 
"Prescrição" .. Vitória (ES), junho de 1989. tado e o que falta regulamentar)". Porto Ale-

33. Conferência no "Seminário sobre AI~ gre (RS), novembro de 1989. 
terações Substanciais do Direito do Trabalho 42. Debate-dor no "EnCOntro sobre Arbi-
ap6s a ConstituiÇão Federal de 1988", pro- tragem na Solução dos Conflitos Coletivos 
movidO"pel~ _ _Academia Nacional do Direito do Trabalho", promovido pelo Ministério do 
do Trabalho e pela Universidade de Brasília. Trabalho e pela Faculdade Latino-Americã-
Tema,:- "A possibilidade da fixação de novas na de Ciências Sociais- FLACSO. BraSília 
condições de trabalho através de convenções (DF), dezembro de 1989. 
coletivas e sentenças normativas, para as pes- 43. Professor no Cu_rso de Pós-Gradua-
soas jurfdicas de direito público e o problema ção "Latu Sensu" em Direito Processual Ci-
da dotação orçamentária". Brasília (DF)., vil, promovido pelo Institutó Brasileiro de 
junho de 1989. Direito Processual e organizado pelo IBJ?P 
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-Instituto Brasiliense de· Ensino e Pesquisa 
-Brasília- DF, dezembro de 1989. 

44. Conferencista no ''I Conamat- Cóii 
gresso Nacional da Magistrutura Trabalhis
ta", promovido pela Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho (ANAMATRA) e 
pela Associação dOs Magistrados Trabalhis
tas da s• Região. Tema: "Sistematização da 
Justiça do Trabalho". Salvador (BAJ, março 
de 1990. 

45. Conferencista no "I COngresso Inter
nacional de Direito Constitucional do Traba
lho", promovido pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da Terceira Regiâo, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e Academia 
Nacional do Direito do -Tra&alho. Tema: 
"Corilpeténcia ConstitucioD.af em Malérü
Trabalhista". Natal (RN), abril de 1990. 

Títulos Honoríficos e Prêmios Alcançados: 

1. Do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, com a admissão na Ordem do 
Mérito do Trabalho, no Grau de Grã-Crui 
-1987; 

2. -Do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, com ·a admissão na Ordem do 
Mérito Naval, no Grau de Comendador, pu
blicado no Diário Oficial de 13 de novembro 
de 1984, Seção I,; 

3. Do Senado da República, pela posse 
como Juiz do Tribunal Regional da Primeira 
Região, com transcrição nos Anais da Casa 
do discurso proferido- 1978; . 

4. Do- Minístério da Educação e Cultura 
por relevantes serviços prestados ao Projeto 
Minerva em seus 10 (dez) anos de existência; 

5. Da Ordem dos Advogados do Brasil 
-Seccional Rio de Janeiro, a ser escolhido 
paraninfo da Tunna de Advogados e Estagiá
rios do ano de 1980; 

6._ Do Tribunal Superior do Trabalho ao 
aprovar, em Sessão Plenária de 11 de junho 
de 1981, inclusão na Ordem do Mérito Judi
ciário do Trabalho, no Grau de Comendador 

7. Do Tribunal Superior do Trabalho, 
com a concessão de Medalha Comemorativa 
do 4&' Aniversário da Justiça do Trabalho; 

8. do Tribunal Superior do Trabalho, 
com promoção na Ordem do Mérito Judiciá
rio do Trabalho, no Grau de Grã-Cruz; 

9. Do.S~;;~perior Tríbim81 Militar, com ãd~ 
missão na Ordem do Mérito JudiciáriO Mili· 
tar, no Grau de Alta DistinÇão; 

10. Do Distrito Federal, cóm admissão 
na Ordem do Mérito de Brasília, no Grau 
de Grande Oficial; 

11. Do Estado de M:irias Gerais, conde
coração com a Grande Medalha da InCon
fidência; 

12. Do Tribunal Regional do Trabalho 
da 13• Região, agraciado com a Medalha.Epi
tácio Pessoa, na Resolução Administrativa 
n• 67/87; ~ ~ 

13. Do Comando Naval de Brast1ia, com 
a concessão da Medalha "Amigo da Mari
nha''. por relevante colaboração prestada á 
Marinha do Brasil-1984; 

14. Do Centro Brasileiro de· Rádio Edu
cativo Roquete Pinto, com a concessão da 
Medalha Roquete Pinto -1981; 

15. PatronO dos formandos em Direito 
pela Universidade de Brasília, Turma Profes
sor Paulo Laitano Távola, 29 semestre de 
1987; 

16. Professor Homenageado pelos for
mandos em Direífci"-da Universidade de Brasí
lia, Turma Orlando Gomes, 29 semestre de 
1988; 

17. Professor Homenageado pelos for
mandos da Universidade de Brasma, Turma 
Professor CoqueijO Costa, 19 Seinestre de 
1988; 

18. Placa de Prata pela participação no 
COngresso Nacional de Direito do Trabalho 
- Rumos Pós-Constituinte, promovido pela 
Academia Nacional de Direito do Trabalho, 
pelo lnstittiiõ Pernambucano de Direito do 
Trabalho e pelo Tribunal Regional do Traba
lho da Sexta Regiã_o, realizado de 25 à 28 
de outubro de 1988, em Recife. 

19. Placa de Prata pela participação no 
. gain~U'·J"acional de Direito do Trabalho. pro
movido pela Associação Brasileira de Advo
gados Trabalhistas e Universidade Santa Ce
cilia dos Bandeirantes - Santos (SP), abril 
de 1989. 

20. Homenagem da Fãculdade de Direito 
da Universídade Santa CeCI1ia dos Bandei
rantes, com a placa "Mens Agitat Molem". 
Santos (SP), abril de 1989. 

21. Paraninfo dos formandos em Direito 
pela Universidade de Brasília, Turma Heitor · 
Serrão Borges de Sampaio, 19 semestre de 
1989. 

22. Homenagem da Federação dos Em
pregados do Comércio dos Estados do Rio 
de Janeiro e Espírito Santo com entrega de 
medalha comemorativa. Rio de Jan.eiro, 
1980. 

23: Placa de Prata do Tribunal Regional 
do .Trabalho da Décima Quarta Região -
junho de 1989. 

Atividades Profissionais Atualmente Exerci· 
das:· 

1. Míriístro Togado do Tribunal Superior 
do Trabalho, empossado em setembro de 
1981. 

2. Pi-OfeS:sor Universitário, integrãnte do 
Quadro D.ocente do Departamento de Direi~ 
to da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados 
da Universidade de- Brasília, admitindo em 
setembro de 1982, 

3. Ministro Corregedor-Geral da Justiça 
do Ti'abalhõ, eleito para o biénio 1989/1990. 

4. Membro do Conselho Consultivo da 
Academia Nacional de Direito do Trabalho 
- biênio 1988/1989, reeleito para o biêÕio 
1990/1991. 
5~ Membro da Bãllca Examinadora do X 

Concui'S6 para provimento de cargos de Pro
curador da República. 

6, Colaborador do Periódico ADT da 
COAD - Centro de Orien_ta.ç<lo, Atualiza
ção e Desenvolvimento Profissional. 

7. Colaborador da Revista LTr. 
· 8. Membro da Comissão encarregada das 

comemorações do centenário de nascimento 
do Ministro Lindolfo Collor. · 

1. Curso Supenor de Guerra, realizado 
pela Escola Superior de Guerra. Rio de Ja
neiro (RJ), 1983; 

2. Seminário Internacional sobre Nego
ciação e Relações de Trabalho, promovido 
pela Confederação Nacional da Indústria e 
pelo Instituto Euvaldo Lodi. Rio de Janeiro 
(RJ), 1981; 

3. Seminário de Atualização em Processo 
de Execução, promovido pela Escola Supe
rior da Magistratura Nacional e Associaçãop 
dos Magistrados Brasil~iros em convénio com 
a U niversid.ade do Est_a,do do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro (RJ), -f980; --· · 

4. Curso "in Collective Bargáiiiif(g"iil lhe 
United States," UnivesítY of Wisconsin. Ma-
dison (EUA), 1984; ~ 

5. Curso de Direito Imobiliário. promo
vido pela Editora Sugestões Literárias S/ A. 
São Paulo (SP), 1978'; 

6. I Ciclo de Estudos de Normas Interna
cionais do Trabalho, p'romovido pela OIT e 
Academia Naciona( de Direito do Trabalho, 
tendo sido escolhido orador. Brasília (DF), 
1980; 

7. Seminário de Direito Judiciário Civil, 
realizado pela Faculdade de Direito da Uni
versidade do Rio "de Janeiro. Rio de Janeiro 
(RJ), 1980; 

8. Prevenção de Acidentes do Trabalho, 
realizado pela Fundacentro. São Paulo (SP), 
1974; 

9. Curso de Direito do.Segufo~-realizado 
pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 
(RJ), 1970; - ~ 

10. Curso Intensivo de Aperfeiçoamento 
Profissional, promovido pela Câmara de Co
mércio dos Países Latino-Americanos. Rio 
de Janeiro (RJ), 1969; 

11. III Ciclo de Estudos sobre Segurança 
Nacional e Desenvolvimento, promovido pe
la Associação dos Diplomados da Escola Su
perior de Guerra. Rio de Janeiro (RJ), 1978; 

12. Curso de Direito Processual do Tra
bãlho, realizado pelo Instituto dos Advoga
dos do Brasil. Rio_ de Janeiro (RJ) 1974; 

13. .Curso de Disciplina da Navegação 
Marítima no Brasil, promovido na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro (RJ), 1973. 

Participação em Cougre~os: 

aT Reuni_ão An~ai' da Organização inter
nacional do Trabalho, 75~ Conferência"ifiter
nacional do Trabalho. Genebra, 1988. 

b) Seminário Seis Co.i:tstiiuições -- Uma 
visão coinparada (Estados Unidos, Grã-Bre
tanha, Alermmha, França, Portugal e Espa
nha), promovido pelo Instituto Tancredo Ne
ves e Fundação Friedrich Naumann. Brasília 
(DF), 1987; ~ 

c~ Congresso ·Internacional sobre Justiça 
do Trabalho, comemorativo do 4Q9 anive:r;~ 
sário de instalação da Justiça do Trabalho 
Brasileira, organizado pelo Tribunal Supe
rior do Trabalho. BraSI1ia (DF), 1986; 

d) VI Encontro de Presidentes dos Tribu
nais Regionais do Ti:-abalho, cOordenado pelo 
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Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 
Região. Rio de Janeiro (RJ), 1986; 

e) Congresso Internacional e Brasileiro de 
Direito do Trabalho e Previdência Social, or-
ganiZado pela Associación Jberoamericana 
de Derecho dei Trabajo, realizado em Foz 
do lguaçu (PR), 1984; 

f) Primeiro Congresso Brasileiro de Direi
to do Trabalho, organizado pelo Tribunal Su
perior do Trabalho e a Academia Nacional 
de Direito do Trabalho. Brasília (DF), 1984; 

g) Seminário de Direito do Trabalho, pro
. movido peta Academia Nacional do Diieito 
do Trabalho e Tribunal Superior do Tra&a
lho, em comemoração ao 40" aniversário da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília 
(DF), 1983; 

h) Congresso Internacional de Direito do 
Trabalho, promovido pela Academia lberoa
mericana de Derecho dei Trabajo y de la 
Seguridad Social - Madrid - e pelo Insti· 
tuto Latino-AmericanO dei Derecho dei Tra
bajo y de la Seguridad Social - Buenos Ai
res. Fortaleza (CE), 1979; 

i) XIII Jornada Iberoamericana sobre El 
Trabajo, promovida por El Programa Acade
mico de Relaciones Industriales da Univer
sidade Particular San Martin de Porres. Lima 
(Peru), 1979; 

j) I Simpósio sobre Direito do Trabalho 
e Previdência Social, promovido pelo Insti
tuto de Estudos e Pesquisas do Direito Em
presarial e Instituto dos Advogados do BrasiL 
Rio de Janeiro (RJ), 1979; 

I) III Jornadas Luso-Hispano-Brasileiras 
de Direito do Trabalho, organizado pelo Tri
bunal Superior do Trabalho. BraS!lla (DF), 
1980. 

.Publicações: 

1. Coletânea de PareceresJurídicos, emi
tidos quando membro do Ministério Público 
.,-)971; .. -

'2: c•na fraude que o artigo 9~ da Lei nl' 
6. 708n9 visa coibir-e dos efeitOS da integração 
do aviso prévio ao tempo de Setviço-ao em
pregado" 
- LTr nl' 34!81, Suplemento Trabalhista~ 

3. "O Juízo universal da falência, a recla
mação e a execução trabalhista" 
-LTr de julho de 1981; 

4. "Honorários advocatícios - Atuação 
do sindicato como substituto" 
-Revista LTR de junho de 1982; 
-Revista do Trabalho de abril de 1985; 
-Jornal Trabalhista no 146, de 27 de abril 
de 1987; 

5. __ "A prescrição e as prestações de trato 
sucessivo" 
-Revista LTr de janeiro de 1983; 

6. "Conflitos de leis do trabalho no espa
ço-Cômputo ·do tempo de serviço prestado 
no estrangeiro" 
-Revista Trabalhista Brasileira de abril de 
1984; 
-Revista LTr, ano 48, setembro de 1984; 

7. "Empregador, insalubridade e a segu-
rança do trabalho" . . 
-Diário do Comércio & Indústria, de 11 de 

.maio de 1985; 
I. 

S. "O mercado de trabalho e a contra- -Revista da Inspeção do Trabalho -Ano 
tação do serviço suplementar" II, n9 2- Brasília, julho de 1989; 
-Jornal Trabalhista de 27 de maio de 1985; 17. "Ação rescis6ria- Legitiniidade-
-LTf -·suplemento Trabalhista, Ano Substituíção processual trabalhista- Inter-
XXI, no 63/85; venção dos substituídos'' 
-Revista de DireitO do Trabalho, no59,Ano - Revsita LTr, volume 51; 
II, janeiro/fevereiro de 1986; - COAD -ADT, números 14 e 22, Ano 

9. "A questão da insalubridade" II,1987; 
-Matéria publicada no Correio Braziliense, - COAD- ADT (Número especial), ju~ 
de 14 de junho de 1985; lho/1987; 

lÔ. "A responsabilidade pelos honorá- 18. "Oprequestionamentoeorecurso_de 
rios periciais na Justiça do Trabalho" revista" 
-LTr- SUplemento Trabalhista, Ano -Digesto Económico, mãiO ·e: jullho- de 
XXI, n• 65/85; 1987; 
- Revisüldo Trabalho, no 35, julho de 1985; -COAD -ADT, no 34~- Ano II, 1987; 
-Jornal Trabalhista, junho de 1985; -Revista LTr, Ano 51, setembro de 1987; 
-Revista de Direito do Trabalha,· n9 58, -RevistaSynthesjsdoTribunaiRegionaldo 
março de 1986; Trabalho da Segunda Região, número 6, 
-Jornal Trabalhista, fevereiro de 1987; 1988; 
-Revista de Direito do Trabalho, n9 67, Ano _ 19. "Em prol da celeridade no julgamen-
12, maio e junho de 1987; to dos dissfdíos coletivos" 
-Revista Synthesis do Tribunal Regional do - LTr- Suplemento Trabalhista, n~ 28/85, 
Trabalho da ~egundo -~~g:ião, n? 5, ~9ª7; 1985; 

11. "Prescrição: momento propício à ãr- 20. "Contrató de trabalho - Resilição 
ticulação" -O nus da prova- Enunciado 212 da Súmu-
-Revista do Trabalho, n9 36, julho de 1985 la do Tribunal Superior do Trabalho" 
e n9 n; março/abril de 1988; -Revista do Tribunal Regional do Trabalho 
-Revista LTr, ano 49, agosto de 1985; da Oitava Região, volume 20, n~ 3~_julho 
-COAD -ADT, n• 21, Ano II, 1987; a dezembro de 1987; 

12. "Uniformi.Zação-dajurisprudência no -·Jornal Trabalhista, Ano IV, n~ 175; 
âmbito dos Tribunais Regionais do Traba- 1RevistadeDireito do Trabalho, n969,Ano 
lho" 12, Setembro e outubro de 1987; 

_- L_Tr- Suplemento Trabalhista, Ano f- Revista LTr, Ano 52, janeiro de 1988; 
XXI, no 91/85; C Revista Orientador Trabalhista, volumeS, 
-Revista LTr, São Paulo, Ano 49, setembro 1setembro/outubroll987, páginas 23/27; 
de 1985; /

1 
21. "A Justiça do Trabalho deve l~islar" 

-COAD -ADT; n• 26, Ano II, 1987; , -Gazeta Mercantil do dia 26-11-1987; 
-COAD -ADT (Edição especial), 1987; j' -Correio Braziliense, do dia 6-11-1987; 
-Revista de Direito do Trabalho, no 68, Ano 

1 
-Jornal da Tarde, do dia 6-11-1987; 

12, julho/agosto_ de 1987, p3ginas 92/97; ' --:-Revista Synthesis, do T_ribunal Regíonal 
13. "Ü alcance de setença normativa" , do Trabalho da Segunda Região, nl' 6, 1988; 

-RevistadoTribunalRegionaldoTrabalho 22. "A competência do Tribunal Supe-
?;8~·,'- Região, _Paraná, jane~r~ __ e junho dé rior-do Trabalho e a-Constituição'! 

-COAD -ADT, novembro de 1987; 
14~ "A --morosidade no julgamento dos -Registro Económico, Ano XLIII, n~ 327, 

dissídios em geral e especialmente dos cole· 1987; 
tivos" -LTr, Ano 51, dezembro de 1987; 
..,--Revista do Tribünal Regional do Trabalho 23. "Radiologistas_ Piso salarial- AI-
da 9' Região, Paraná, janeiro e junho de cance do artigo-16 da Lei no 7.394/85" 
1985; - -'COAD -ADT, novembro/1988; 

15. "Constituinte - --R.eivindic'ação bási-
ca dos trabalhadores" 24. "Mani:Ja:dO de-Segurança.:....- Liminar 

9 -Cassação" 
-Jornal Trabalhista, Ano III, n~ 118/11 ; -COAD -ADT, outubro de. 1988; 
-COAD -ADT (Número especial), 193; -Jornal Trabalhista- Ano VI- n9 262 
-ReviSta de Dii:eito do Trabalho, no 65, ja- _Revista do Tribunal Regional do Trabalho 
beiro e fevereiro de 1987; da Nova Região_ Volume XIII n9 2-jUlho/ 
-Revista LTr, n? 51, janeiro de 1987; 
.......:..Jornal dos Trabalhadores no Comércio do dezembro, 1988. -
Brasil, março de 1987; . 25. "0 reCUrSO de embargos no TribUI\31 
- COAD- ADT (Número especial), abril Superior do Trabalho". 
de 1987; · · -COAD-ADT, março de 1988; 
-Revistado Tribunal Superior do Trabalho, -"Processo do Trabalho -Estudos em Me-
Ano 198~; móri"a de Coqueijo Costa", Editora LTr, 

1989. 16. "Segurança do trabalho- Insalubri-
dade - Amplitude .da responsabilidade do 26. "Mandado de segurança - ~e~ni-
empregador" bilidade e suspensão dos efeitos da" liminar 
.:__ COAD """':": ADT, n9 36/86; _ ou sentença proferida". 
-Revista Orientadora Trabalhista, volume -Revista LTr, nl' 1, Ano 53, janeiro de 1989; 
4, julho e agosto de)987; -:-Jornal Trabalhista, Ano VI, n9 260; 
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-Jurisprudência Trabalhista e Previdenciá
ria - publicação do Centro de Ass,essoria 
Trabalhista -julho de 1989; 
-COAD -ADT, setembro de 1989; 
-Revista LTr, n"'8, Ano 53, agosto de: 1989. 

27. "Estabilidade no emprego de dirigen
tes e representantes sindicais" 
-COAD -~DT, n"31,AnoXXIII, agosto 
de 1989; 
-LTr,- Suplemento Trabalhista, Ano 
XXV, n" 87189; _ 
-Relações Coletivas de Trabalho - Estu
dos em homenagem ao Ministro Arnaldo Sus
sekind. 
-Editora L Tr, 1989. --Mãi-co AuréliO-MeD
des de Farias Mello. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania.) 

MENSAGEM N• 112, DE 1990 
(N~ 400/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o artigo 52 (item 
IV) da Constituição, tenho a honra de subme· 
ter ã aprovação de V assas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Sergio da 
Veiga Watson, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fun· 
ção de Embaixador do Brasil junco à Repú· 
blíca do Suriname, nos termos dos artigos 
56 e 58 do Regulamento de Pessoal do Serviço 
Exterior, baixado pelo Decreto n~ 93.325, de 
1~> de outubro de 1986. 

2. OS niéritõs do Ministro Sergio da Vei
ga Watson, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasília, Z de maio de 1990. -Fernando 
Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Ministro Sergio da Veiga Watson 

Rio de Janeiro/RJ, 4 de outubro de 1934. 
Filho de Antonio Coqueiio Watson e Alice 
Veiga Watson. 
Curso de Preparação ã Cãf"fCírã-de Diplo
mata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas 
(CAD), IRBr. 
Professor de Organização e Métodos de Tra
balho do MRE, no Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata do IRBr,1980. 
Chefe da Assessoria Internacional da Secre
taria de Tecnologia Industrial do Ministério 
da Indústria e Comércio, 1983/85. . 
Chefe da Assessoria para Assuntos Interna~ 
cionais do Estado~Maior das Forças Arma~ 
das, 1986190. 
Terceiro Secretário, 30 de janeiro de 1957. 
Segundo Secretário, merecimento, 30 de se
lembro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de de
zembro de 1966. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 
1973. ---
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
1~> de setembro de; 1976. -

_Assistente do Chefe da Divisão de Politica 
Financeira, 1966. 
Chefe da Divisão de Organízação, 1967/70. 
Chefe da Divisão de Orçamento e Progra
mação Financeira, 1974178. 
Chefe, subs.titut,o, do Departamento-Geral 
de Administração, 1975 e 1976. 
Chefe da Divisão de Documentação Diplo
mática, 1978/81. 
Chefe, substituto, do Departamento de Co~ 
municaç-ões e Documentação, 1979/81. 
Chefe da Divisão de Divulgação Documen-
tal, 1981/82. _ _ -
Berna, Terceiro Secretário, 1959/61. 
Marselha, Encarregado,_l960 e 1961. 
Berna, Segundo Secretário, 1961/62. 
Berna, Encarregado de Negócios, 1961. 
B<lgotá, Segundo Secretário, 1962/66. 
Quito, Segundo Secretário, 1963 (provisoria· 
mente). 
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1964/66. 
Paris,. Primeiro_Secretário, 1970n3. 
Paris, Conselheiro, 1973. ____,_ 
São Salvador, Encarregado de Negócios. 
1981. ' . . . . . 
Exame Vestibular_ ao Curso de Preparação 
à Carreira de Diplomata, IRBr, 1958 (asses_
sor-técnico ). 
Coordenador das provas de .seleção prévia 
do Exame Vestibular ao Curso de Preparac;-do 
â Carreira de Diplomata, JRBr, Belo Hori
zorUOo, 1959. . . . .. _ 
Seminário de_Peritos.Governamentais em Po
iitlcã Comercial, patrocinado peta. CEPAL, 
Brasília, 1964 (membro). 
N Conferência da ALALC, Bogotá, 1964 
(membro). , __ 
li Sessão do Comité de Invisíveis e financia
mento, VNCfAD, Nova Jorque, 1967 (mem
bro). 
À disposição da Delegação da França à posse 
do Presidente Ernesto Geisel, 1974. 
A disposição da Delegação do Panamá à pos
se do Presidente João Figueiredo, 1979. 
Coordenador do Exame Vestibular ao Curso 
de Preparação à Carreira de: Diplomata do 
!RBr, 1979. -

(A Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

-MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restiiui~do autógrafo de p~ojeto de lei san
clonado: 

N• 113190 (n' 395190, na origem), de 27 
de abril último, referente ao Projeto de Lei 

-de ConY:ersão n? 32, de 1990, que revoga as 
Medidas Provisórias n9' 153 e 156, ambas de 
15 de março de 1990, e dá outras providên· 
cias. 

OFÍCIO DO CHEFE DO 
-GABINETE CIVIL DO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

N9 651190, de 2 do corrente, encaminhando 
esclarecimentos do Governo do Distrito F6~ 
deral sobre os quesitos constantes do Reque
rimento n9 754, de_1989, de aUtoria do Sena
dor Maurício Corrêa, fonnulado com o obje~ 
tivo de obter informações referentes aos fatos 

relacionados com irregularidades na Funda
ção Cultural do .Distrito Federal, apurados 
pela Comissão de Processo Admioistrativo 
constituída pela Portaria n~ 3/89-SEA/SC. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai ã publicação. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo 
Sr-. 1? Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 37, DÉ 1990-COMPLEMENTAR _ 

Regulamenta o inciso VII do art. 192 
d~ Constituição Federal, que dispõe so~ 
bre "critérios restritivos da transferência 
de poupança de regiões com renda infe~ 
rior à médía nacional para outras de 
maior desenvolvimento". 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ As Instituições Financeiras Pú

blicas e Privadas localizadas em Unidade Fe~ 
derada ou Território, cuja renda seja inferior 
à média nacional, de~tinará, pelo menos, 
50% (cínqüenta por cento) das aplicações dos 
recursos de cadernetas de poupança nela de
positados, a investimentos nesta mesma área 
geográfica. _ 

§ 1~ Entende--se como renda e renda mé
dia nacional, a renda per capita medida para 
o País, os Estados e Territórios pela Funda~ 
ção Instituto Brasileir.o de Geografia _e Esta
tística (IBGE), em_relação ao Produto Inter-
no Bruto do ano anterior. . 

§ 2~ _ Para os efeito.s deste_artigo, conside~ 
rar-se~â o montante dos depósitos em Cader
netas de Poupança abertas nas Instituições 
Fmanceiras Públicas e Privadas, a partir de 
19 de março de 1990. 

Art. z~ As Instituições Financeiras Pú
blicas e Privadas ficam obrigadas a publicar 
no Diário Oficial do Estado respectivo, ou 
no Diário Oficial da União no casd de Terri
tório, até 30 (trinta) dias ap6s o encerramento 
de cada trimestre civil, demonstrativo do 
montante e destinação da poupança captada, 
relativos ao trimestre findo. -

An. 3'' O não~cumprimento ao disposto 
na presente Lei sujeita as Instituições Finan
ceiras, seus Diretores, Conselhos Adminis~ 
trativos e Gerentes àS.Seguintes penalidades: 
-I- adverténcia; 
II- cassação temporária ou definitiva de 

autorização de funcionamento; 
III- inabilitação temporária ou perma

nente pa(a o exercício de cargos de direção 
na administração_ ou gerência em Instituições 
Financeiras. · 

Art .. 4~ O Poder Executivo regulamenta
rá a presente lei no prazo de 90 (noventa) 
dias a partit de sua publicação. 

Art. _5? Essa lei entra- em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6? Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
Dentre os dispositivos, em boa hora incluí

dos na Carta Magna com o objetivo de supe
rar as desigualdades regionais. que ainda per
juram no País, .destacamos o item VII do 
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art. 192. Segundo este item, lei complemen
tar disporá sobre ·~os critérios restritivos de 
transferência da poupança de regiões com 
renda inferior à média nacional para outras 
de maior desenvolvimento". 

A importância de que se reveste o assunto 
é clara. Muito embora políticas específicas 
já venham sendo aplícadas para combater as 
disparidades regionais, inexistem mecanis
mos direcionados para o sistema financeiro · 
e voltados para a transferência-acima aludida. 

O Projeto de Lei Complementar ora pro
posto preenche esta lacuna e estabelece me
canismo de freio contra a exCessiva dispersão 
das aplicações de poupanças populares, aco
lhidas por instituições públicas e privadas, 
em unidades da Federação ainda carentes de 
maior desenvolvimento. _ ,_ _ 

o-Cumprimento das disposições .do presen
te Projeto de Lei COmplementar está apoiado 
na previsão de sanções para os infratores -
instituições fíilanceii"as "e seus· dii"fgentes, 
além da publicação de demonstrativos que 
possibilitem à população o acompanhamento 
das aplicações efetuadas. 

Acreditando que o desenvolvimento har
mónico pressupõe, necessariamente, uma ra
cional distribuição de_ recursos pretendemos 
com este Projeto de Lei evitar que-pOupanças 
oriundas de regiões carentes contribuam para 
o financiamento da expansão de áreas mais. 
avançadas e, conseqüentemente, aumentem 
o hiato de desenvolvimento que se observa 
no País. 

O mecanismo proposto permitirá, ainda 
um reforço de recursos, além das dotações 
ofiCiais, para as regiões menos desenvolvidas 
do País, corrigindo políticas paternalistas que 
criam distorções e não promovem compro
missos dos empresários locais, com o cresci
mento da área onde atuam. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. -
Senador Francisco Rollemberg. 

(À Comissão de Assuntos Económi

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 38, DE 1990 

"Dispõe, com fundamento no inciso s~ 
do art. 23 da Constituição Federal, sobre 
a obrigatoriedade de órgãos da adminis
tração pública federal realizarem suas 
compras na Companhia Nacional de 
Abastecimento - Conab e dá outras pro
vidências". 

O Congresso Nacional decre_ta: 
Art. 1~" Os órgãos da administração pú

blica federal direta, indireta e fundacional, 
responsáveis pelo desenvolvimento de pro
gramas _sociais de distribuição subsidiada ou 
gratuita de alimentos, farão sUas cOmpraS dos 
referidos alimentos na Companhia Nacional 
de Abastecimento - Conab. 

§ 1~ Periodicamente, os órgãos referidos 
no caput deste artigo deverão enviar â Conab 
suas respectivas programações físicas e fimi.n
ceiras de compras, de modo a permitir o j>la
nejamento -global dos fornecimentos a cargo 
da citada Companhia. 

§ 2? As programações de compra referi
das no parágrafo anterior deverão ser elabo-

radas em consonância com as dotações orça
mentárias para a finalídade e com a efetiva 
disponibilidade dos recursos, de modo a não 
comprometer-o atendimento destes e dos de
mais programas sociais Operacionalizados pe-
la Conab. --- -

Ari. z~---As deriiais entidades do Go
verno Federal deverão fazer seu suprimento 
de $êneros al~mentlCiõs e produtos de higiene 
e limpeza, preferencialmente, através da Co
nab. 

Art. 3~ O supiiffiento dos programas so
ciais de distribuição subsidiada ou gratuita, 
assim cónio o -que decorrer da regra estabe
lecida no art. 2?, far-se-á, prioritariamente, 
a partir dos estoques governamentais dispo
níveis para o abastecimento interno. 

Art. 4u O fornecimento, pela Conab, aos 
diversos órgãos e programas observará os pa
râmetros do mercado, consideradas todas as 
variáveis:_ preço, prazo, qualidáâe, marca/ti
pO, condição CIF/FOB, entre outras. 

Art. s~ As condições operacionais em 
que se farão os foi"necimento.s serão ,estipu
ladas em convênios celebrados entre as par
tes, inclusive as relativas à forma de remune
ração da Conãb por serviços prestados, ob
servados _os ditames desta lei e de outros di
plomas legais relativos à matéria. 

Art. 6~ _ Na conformidade do que dispõe 
o item X e parágrafo único do art. 22 do 
Dec. Lei n9 2.300 de21-11-86, ficam os órgãos 
mencionados nos artigos 19 e 2~ dispensados 
de licitação nas compras feitas-à Conab. 

Art. _7~ _Até que se processe a fusão obje
to do iteiÍl II, art. 16, da Lei n9 8.029 _de 
12-4-1990, as aquisições de que tratam os arti
gos 19 e 2? desta lei serão realizadas na Com
panhia Brasiliera de Alimentos- Co_haL 

Art.- s~ E_sta lei t";ntrai"á em Vigor n.a data 
de_ sua publicação_. 

Art. 9? Revogam-se as disposições em 
contrário, 

Justificação 

O inciso VIII do art. _ 23 da Constituição 
Federal comete à União competência para 
fomentar a produção agropecuária e orga
nizar o abastedmento alimentar. 

Atento a esse preceito Constitucional, o 
Governo e o COngresso Nacional, através da 
Medida Provisória." n~ 151, de 15-3.90, trans
formada na Lei n9 8.029 de 12~4~90, que dis~ 
põe sobre a extinção e dissolução de entidade 
da administração pública federal e dá outras 
prõVidências, mantém, em seu artigo 16, item 
II, uma estrutura de abastecimento, denomi
nada Companhia Nacional de Abastecimento 
-:- Conab, resultante da fusão de três entida
des hoje ~~istente (CFP, Cabal e Cibrazem). 

Por outro lado, a Reforma Administrativa 
que acaba de ser implementada nos órgãos, 
a nível federal, cuidou também de alocar a 
funÇão de gerir o abastecimento nacional no 
Min"istêri() da Economia, Fazenda e Planeja
mento, com o objetivo precípuo de assegurar 
uiüã política adequada para o setor, um dos 
vilões da inflação desenfreada que vigia no 
País antes do dia 15 de março, data da passe 
do novo Presidente da República. 

A essa nova Empiesa competirá, em linhas 
gerais, a execução dos Planos e Programas 
do Governo Federal para a área do abasteci
mento alimentar, notadamente os voltados 
às populações mais carentes. Dessa maneira, 
a formação de Estoques Estratégicos e Regu~ 

-la-dOres:~ -ã garantia do preço mínimo ao pro-
dutor rural de pequeno e médio portes e o 
abastecimento social constituem, entre ou
tras, as funções básicas-do organismo em 
apreço. 

Entende~se, por isso mesmo, que a Compa
nhia Nacional de Abastecimento - Conab 
deva ser a natural fornt;:cedQta _dos Programas 
Institucionais de combate às carências nutri
cionais, não só pela maior capilaridade que 
possui em razão da infraestrutUra que lhe será 
transferida das empresas fusionadas, mas 
principalmente em favor da necessária racio
nalização da estrutura pública já disponível, 
com capacidade técnico-_comercial compro· 
vada, o que representa redução de custos, 
além de não incorrer o Estado nos parale
lismos de funções, que têm gerado conflitos 
tão evidentes, há tão pouco tempo, nos ór
gãos responsáveis pela distribuição de ali
méD.tos no país, e qUe traziam como resultado 
final a ineficiência e ineficácia dás diversas 
iniciativas ·gõvernamentais visando uma me
lhor assistência alimentar aos mais necessi
tados. 

É imperativo, portanto, que fique sob a 
coordenação de um único organismo as fun· 
ções de comprar para os diversos Programas 
Sociais do Governo na área_ de alimentos, 
já que o fornecimento aos programas sociais 
de distribuição subsidiada ou gratuita repre· 
senta uma parcela significativa do abasteci
mento nª-cional e como tal não pode ser exe
-Cutada de forma pulverizada, sob pena de 
ser comprometida toda uma política traçada 
para o Setor. 

Com efeito, a inserção no mercado de mo
do desordenado, principalmente por agentes 
públicos de instituiçõe.<o diferentes vem acar
retando momentos de desequilíbrios das for
ças de mercado, com possíveis repercussões 
na economia, viá aquecimentO do preço, con
tribuindo, assim, para o desencad_eamento de 
um processo inflacionário. 

A participação da Conab no abastecimetno 
dos programas em apreço permitirá ainda o 
escoamento ele _excedentes de estoques oriun
dos ·da Política de Garantia de' Preços Míni
mos- PGPM, de forma seletiva, eviüuido 
a perda de produtos de safras anterioi"es, fe
nômeno inaceitável, mormente se conside

. radas as carências alimentares da grande 
maibda: da população brasileira. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. 
Senador Ney Maranhão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÁO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASfL 

... A;t· ... 23·:~. -~. -~~~~-~ t·é-~cii~·. ~óht~-;~·:d; 
União dos Estados do Distrito Federai e dos 
Municípios: 
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VIII- fomentar a produçáQ agropecuária 
e organizar o· abastecimento alimentar. 
........ ~-----~~---····· ... ··········--~·-··~-~.......:. ..... . 

DECRETO-LEI N• 2.300 
DE 21 DE NOVEMBRO DE !986 

Dispõe sobre licitações e contratos da 
Administração Federal e dá outras provi~ 

dências. 

···-·················~··· .... ··~···=-~···-·············· 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

SEÇÁO I 
Dos Princípios 

Art. 1" Este decreto-lei institui o estatu
to jurídico das licitações e contratos "adminis
trativos pertinentes a obras, serviços.' ~cm
pras e alienações, no âmbito da Admmlstra
ção Federal centralizada e autárquica. 

Art. 2!' As obras, serviços, compras e 
alienações da Administração, quando contra
tadas com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvada::; as exce
çõcs previstas neste decreto-lei. 

···A·rt:·zz:~·t·di;~-~~~á~eJ;·ú~-i~;çã~~~- ...... . 

···x·~-~-~~~+~·~q~i-;i·~ã~;, desti;;d~-·;~
0 

serviço público; 
.................. ~·············· .. ······"·····~ .. .-...... 

(À Comissão de Constituição, Jusilça 
e Cidadania - decisdo terminatil'a.) 

O SR. PRESIDENTE (Po~peu de Sousa) 
-Os projetõs lidos, serão publica~os C? refl}e
tidos às Comissões ComPetentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu, do Presidente do_ 
Tribunal de Contas da União, atendendo ao 
disposto no art. 71, § 4~' da Constituição, o 
relatório das atividades daquela corte refe~ 
rente ao exercício de 1989, inclusive aquele 
referente ao 4» trimestre do mesmo ano. 

A matéria será despachada à Comissão 
Mista permanente de Senadores e Deputados 
constituída com base no art. 166 da Carta 
Magna, sem prejuízo de sua apreciação pela 
Comissãõ de Assuntos EconóJllicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de S9usa) 
- A Presidência· recebeu, do Governador 
do Distrito Federal, a Mensagem n9 63, de 
1990-DF (n~ 36190, ila Orige!n), solicitando 
a retirada dos Projetas d~ __ Lei do DF n~$ 2,-
3 e 6, de 1990, de sua iniciàtivá. "-

Deferida a solicitaçãá, as matérias ser_:ão 
remetidas ao arquivo. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N• 63, DE 1990-DF 
(N~ 36/90-GAC, na origem) 

Brasília, 27\de abril de 1990 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Remeteu o Distrito Fedreaf, a Vossa Exce

lência, três projetas de lei que receberam, 
respectivamente os números 2, 3 e 6 de 1990. 

Tais projetas versam sobre desafetação de 
domínio de bem de_uso comum do povo, refe
rentes a áreas de diferentes localidades do 
território do Distrito~Federal. 

Todavia, constatou~se que estes projetas 
encontram-se eivados de imperfeições técni
cas~~-0- que me leva a solicitar a Vossa Exce· 
léncia sejam os mesmos retirados, com o fito 
de sanarem-se estes defeitos. 

Contando com a compreensão de Vossa 
Excelência, colho a oportunidade para reno
var meus protestos de.estima.e. respeito.
Wanderley Vallim da Silva, Governador em 
Exercício .. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Má
rio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
pela enésima vez, vimos falar desse tão palpi· 
tarite assunto que são as vias de acesso para 
a penetração e a integração da parte ocidental 
de nossa Pátria. Queremos referir-nos à 

- BR-364, urria via de acesso de fundamental 
ini.portándá-I{át~_ ~- -9~~(e~ '!>fasileir~. E essa 
importância não se _faz pre~ente nesse mo· 
menta em que a A_mazóo,ia eittrou no contex
tO -das-(flSCU.Ssões diárias da mfdia interna
cional, após o assassinato do líder e ecologista 
serlngUeiiO 'Chico Mendes, a 22 de dezembro 
de 1988. Essa estrada, já ao tempo de Jusce
lino Kubitschek de Oliveira, constituiu-se na 
eSpetallçà'maior.dos.habitantesdo Oeste bra
sileiro, não apenas do Acre mas de Mato 
GrossO e de- Rondônia também. Essa estrada 
é comO uma· réplica· da orla atlântica, que 
faz limite com:_as águas do oceario, separan
do~nos .da África. É uma estrada que vai inte
grar o Oeste brasileiro, fazendo uma via de 
segurança com as fronteiras dos países lin~ei
ros. Não dizemos de segurança militar, mas 
de segurança- social e económica para nós, 
brasileiros, e para nossos irmãos vizinhos da 
Bolívia, do Peru, da Colômbia. Tal é a sua 
importância. 

No momento presente, desenvolve-se uma 
polêmica muito grande acerca dessa estrada. 
Não somos ecologista por formação, Sr. Pre
sidente, mas ecologistas amadores, porque 
gostamos de ecologia, gostamos das coisas 
da natureza. Somos daqueles que se preocu
pam com a __ preservação da natureza, com a 
expiO-rição racional do meio ambiente, para 
que ele se constitua em bem-estar aos seres 
vivos de toda natureza, vegetais e animais, 
incluindo, entre esse, o homem, ser cha1p.ado 

_raCional. 
Mais recentemente, a polémica vem à toma 

com a __ :d_isc_u_s-são _..;_ não sabemos se verda~ 
deira, mas os _JornaiS fazem a ela referéncia, 
e não podeni.os tirar uma ilação, porque não 
tivemos oportunidade ainda de e_star em diá
logo, em entrevista com o atual Secretário 
do _Meio Ambiente, o ecologista de renome 
internacional José Lutzenberger -_ sqbre o 
asfaltamento da BR-364, obra que, pelo que 
se sabe, S. Ex• estaria radicalmente contra. 
Se assim for, Sr. Presidente, S. Ex\ que ama 
a eCologia, que se preocupa com a natureza, 
c_om a conservação da natureza, _com a sua 
exploração racional para benefício do ho
mem, nós também, que assim nos pr7ocu-

pamos, estaríamos em divergência, se esse 
é o pensamento do ilustre brasileiro que se 
preocupa tanto com as coisas da natureza. 
Essa estrada é uma via de penetração, de 
necessidade humana muito grande, e, no mo
mento, como está colocada, não trar!a_abso· 
lutamente maiores transtornos à natureza, 
desde que se fizesse gerenciamento adequado 
da sua construção. Portanto, o mal que essa 
via de penetração terrestre causaria à natu
reza não seria decorrente da estrada em si 
mesma, mas da má administração ou do mau 
gerenciamento na implantação dessa e~trada 
pavimentada, dando acesso livre aos veículos 
que transportarão pessoa!!, gêneros alimen
tícios e bens de consumo. 

A estrada já está aberta faz alguns anos; 
ela já tem o seu leito _definido~ _a_s_ árvores 
que deveriam ser abatida!! já o foram e o 
seu leito já está mais ou menos d9minado 
pela civilização. Resta agora fazer o asfalta
menta, isto é, torná-la transitável perene· 
mente, como o são as estradas que trazem 
o desenvolvimento e o bem-estar social aos 
habitantes do Sul, como São Paulo, Minas 

- Gerais, Rio Grande do Sul, tão desenvol-
vidos mercê das estradas que se traçam na 
sua geografia em todas as direções. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Naquela distân
cia, .sr. Presidente, estamos à mercê ainda 
de dois fatores de comunicação: um muito 
moderno, que é o avião- o avião que ainda 
nos comunica com o Sul, comunicando duas 
cidades nossas, a Capital e a cidade mais oci
dental, Cruzeiro do Sul, os pequenos aviões 
monotores que fazem a comunicação entre 
a capital e os Municípios, que são poucos, 
são 12 municípios apenas -. e o outro, Sr. 
Presidente, que é feito através do meio primi
tivo de comunicação e transporte, que são 
as vias fluviais,- os riéis, os furos e igarapés 
-que nos dão acesso de uffi lugar para outro. 
As estradas praticamente inexistem, mesmo 
as estradas de terceira categoria ou os cami
nhos de serviço. 

Portanto, queremos enfatizar aqui a neces
sidade premente dessa estrada. Porém, antes 
de prosseguir, Sr. Presidente, ouviremos, 
com muita satisfação, o aparte ao nobre Sena
dor Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Jónior- Nobre Senador Má
rio Maia, é muito oportuno o pronunciamen
to de V. Ex!, no qual aborda o problema 
da construção da Rodovia BR-364, que liga 
o Estado do Acre ao Sul do Pafs e que tam
bém vai permitir a ligação do sistemã rodo· 
viário brasileiro com o sistema rodoviário pe
ruano, interligando o Atlântico ao Pacifico. 
Não entendi, até agora, as razões pelas quais 
o Secretário do Meio Ambiente, Prof. José 
Lutzenberger, é viceralmente contrário ã 
execução dessa obra, porque S. Ex• não a 
conhece. Não consta que S. Ex~ tenha ido· 
ao Estado do Acre em nehuma oportunidade, 
para fazer uma avaliação in loco das possibi
lidades dessa estrada, e já começa a conde· 
ná-la. Inclusive a imprensa nacional noticiou 
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que, recentemente, S. Ex" eSteve nOs Estados 
Unidos, junto a _organísinos internacionais 
que financiam a execução dessa obra, e mais 
uma vez manifestou-se contráiiO à sua viabili
zação. Ora, sabemos -e V. Ex", que é um 
estudioso desse assunto, sabe, e todo o povo 
do Acre, também - que já foi elaborado 
um relatório de impacto ambiental, por exi
gência, inclusive, do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento que financia parte dessa 
obra e, através desse relatório, propõe apre
servação do meio em toda a extensão da es
trada. Não vejo por que toda essa guerra 
contra uma via de acesso. Aliás, a única via 
de acesso que o Estado do Acre conta para 
se comunicar com o restante do País e, tam
bém, interligar a Capital aos Municípios do 
interior. Creio que o Prof. José Lutzenber
ger, que é originário do Rio Grande do Sul, 
Estado cortado por estradas e pavimentado 
em todos os sentidos, está, hoje tripudiando 
sobre uma população tão isolada e sofrida, 
como é a população do Estado do Acre. Gos- ~ 
taria que S. Ex~ fosse visitar as regiões que 
conhecemos tão bem, como as populações 
dos Municípios do interior. que vivem isola
das da Capital e que se utilizam apenas dos 
aviões monomotores, dos pequenos aviões, 
que chamamos de táxis aéreos, para se deslo
carem dos Municípios até a Capital e vice
versa; também para que S. Ex• sentisse o iso
lamento em que vivem os homens que traba
lham nos seringais, nos castanhais, que não 
podem sequer escoar sua produção e comer
cializá-la. Só depois que S. Ex~ fizesse- essa 
avaliação é que, tenho certeza, estaria em 
condições de fazer um jufzo a respeito da 
não dessa estrada que, como disse V, Ex~, 

não vai comprometer absolutamente o meio 
ambiente. Ela já foi aberta. 

O SR.- MÁRIO MAIA - Pelo contrário, 
ela vai é facilitar a conservação do meio am
biente pelos meios da fiscalização. 

O Sr. Nabor Júnior- Exatamente. Até 
as açóes do Ibama poderão ser mais facili
tadas com a penetração dos seus fiscais, dos 
seus agentes para melhor defender a ecologia 
na região. Essa estrada, como disse V. EX", 
foi aberta no Governo do ex-Presidente Jus
celino Kubitschek, que a levou até Rio Bran
co e, depois, no Governo do ex-Presidente 
Emílio GarraS"táztfMédice, foi estendida até 
Cruzeiro do Sul, Está faltando apenas a sua 
pavimentação. Congratulo-me com V. EX! 
por estar tratando, nesta tarde, deste tema 
da maior importância para a vida do nosso 
Estado. Recentemente, o lbope realizou pes~ 
quisa sobre a aceitação de candidatos e sobre 
outros temas, e uma das perguntas feitas foi 
a respeito da estrada. Setenta e dois por cento 
das pessoas entrevistadas se manifestaram fa
voravelmente à consecução dessa obra, e ape
nas doze por cento foram contra. 

De modo que a população do Acre, quase 
que pela sua totalidade, é favorável a essa 
estrada e estamos aqui, no Senado Federal, 
fazendo coro com esse anseio do povo acrea
no, defendendo a sua execução e a sua con
clusão o mais rapidamente po: ·!'e!. Muito 
obrigado a V. EX' 

O SR. MÁRIO MAIA -Somos nós quem 
agradecemos a V. Ex~. nobre Senador Nabor 
Júnior, porque vem corroborar os nossos ar
gumentos. E damos o exemplo das dificul
dades causadas pela falta de estradas, que 
nos levam até mesmo a situações dramáticas. 
Há Cerca de duas semanas, fomos visitar, 
por terra, o Município de Brasiléia, como 
V. Ex• que, nestes dias, tem percorrido o 
Estado; pelo conhecimento que temos, verifi
camos que uma alternativa ou um seguimento 
da BR-364, que é o seguimento da BR·317. 
que nós acreanos consideramos um prolonga
mento em direção ao Sul, na parte Leste da 
BR-364, integrando aqueles Municípios que 
se estendem em direção ao Sul, desde Sena
dor Guiomard, Plácido de Castro, Brasiléia 
e Assis Brasil, essa estrada nós a percorria· 
mos há anos passados, logo que ela foi aberta 
- quando era apenas um caminho de serviço 
~ com muito maior facilidade do que estamos 
percorrendo hoje. Além de ter aumentado 
c_onside~::a.v_elme.nte o tráfego, hoje, há cami
nhões e até linha de ônibus comunicando es
sas cidades, e a estrada não recebeu, nos últi· 
mos anos, qualquer benefício. Não sabemos 
se houve_convênio entre o Governo Estadual 
e o Federal, ou- se o _Governo Federal deixou 
passar o tempo. O fato é que a estrada é _ 
federal e, portanto, é obrigação do Governo 
Federal a sua conservação. Nunca mais se 
colocou um vintém sequer para dotar essa 
estrada de qualquer beneficiamento. 

O resultado, nobre SenadOr, é que, quando 
saímos, fomos fazendo paradas. de forma que 
levamos um dia para chegar a Brasiléia. A 
distâricia entre Brasiléia e Rio Branco, como 
V. Ex• sabe, _não.chega a 300 quilómetros; 
são 200 e poucos quilômetros; lembro-me de 
que, na volta, saímos ãs 13 horas e chegamos 
a 1 hora da madrugada, porque chovia e os 
grandes atoleiros, CauSados pela falta de con· 
servação; praticamente não davam condições 
ao ônibus de desenvolver a velocidade míni
ma, adequada para se fazer o percurso em 
menor tempo. Nas dezenas de seguimentos, 
quase intransponíveis. o veículo ficava engas
gado nos atoleiros; vinha um outro ônibus, 
e o empurrava; ele saía, e o que empurrava 
atolava. Ligava~se, então, um cabo no ônibus 
da frente para puxar. Era, um verdadeiro 
drama, além do perigo, também, dos solavan
cos, da instabilidade, quando o veículo podia 
desenvolver uma velocidade maior. A exten· 
são da BR-364 propriamente dita, ligando 
os outros municípios em direção ào Oeste 
~ Sena Madureira, Manuel Urbano, Feijó, 
Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima 
· aí nem se fala, porque não há mais acesso 
a nada. Ela está completamente interditada 
pela falta de recursos para a sua conservação. 

De modo que trazemos, mais uma vez, es
tes argumentos, para ver se,_agora, neste Go
verno, o próprio Presidente da Ibama faz 
uma reformulação do ::,:gnificado social e eco
nômico dessa estrada e um platlo para a sua 
efetiva pavimentação. 

Não queremos uma auto~estrada, com vá
rios metros de largura, como as estradas de 
São Paulo e Minas Gerais; quere~ncs quasê 

que um caminho de serviço, mesmo com pavi
mentação precária, mas economicament~ 
viável, para, pelo menos, dar acesso ao trans
porte das populações que se localizam nos 
seringais que ficam ao longo da estrada, à 
beira dos rios-e barracos da nossa terra. 

Inclusive, o Governo_ poderia formular 
-uma eStrada com o coriCeito que os acreamos 
querem. porque os yerdadeiros acreanos, a 
população do Acre, querem a execução de'ssa 
estrada como uma necessidade humana e pre
mente para, além de escoar os seus_ produtos, 
se transportarem e levarem os seus doentes 
- seus filhos, suas esposas - quando são 
atingidos pelas doenças tropicais, que são 
muitas nessa região. -

Queremos, até, distingüir duas estradas: 
.a estrada ideal, a estrada macroeconômica, 
a estrada internacional, que demandaria 
grandes recursos, para a sua pavimentação, 
com convênios com bancos internacionais, 
enVolvendo países interessados na explora~ 
ção das riquezas- madeiras, castanha, olea
gionosas e outras riquezas tropiCais - e a 
estrada modesta, a estrada dos colonos, dos 
ribeirinhos, dos seringueiros, dos pequenos 
agricultores que, no dia-a-dia, necessitam an
dar a pé, de bicicleta, em motocicleta, ou 
num carro modesto, mas que tenha uma via
b1lídade permanente, diárias. 

Então~ económica e socialmente, o Gover~ 
no devena chamar o Secretário do meio Am
biente e fazer um novo estudo, ou rever os 
estu~os que já foram feitos, sobre o impacto 
ambtental; fazer as adaptações modernas e 
~raçar ur~a. execusão que possa ser viável, 
JUSta e soCialmente acessível às popolações 
que moram na nossa região. 

O. atual questionamento é que a estrada 
propiciou e propiciará a dominação da terra 
e o desenvolvimento de latifúndios intermi- · 
náveis. Em verdade, como não se fez uma 
adequada política de assentamento da estra
da, só a abertura do caminho de serviço fez 
com que muitas empresas do Sul do pafs com
prassem grande extensão de terras e seringaís 
adjacentes às margens da estrada, colocando 
não só o seríngueiro, como as pOpufãções 
de colonos à margem desse pequeno desen
volvimento. 

Nós apresentamos a sugestão ao Presidente 
da República, que, com a nova mentalidade 
desenvovimentista, faça um estudo, come
çando pela desapropriação das margens da 
estrada em toda a sua extensão, penetrando 
perpendiculamente da margem até vários 
quilômetros, do que achar adequado para 
que essas terras à margem das estradas não 
sejam, como estão sendo, objeto de especu
lação de grandes firmas, dos que têm dinhei
ro. 

Que se faça um projeto de a sentamento 
das populações locais, dos que foram desalo
jados e dos colonos que também estão sendo 
desalojados, em favor desses grandes pro~ 
prietártos, para que, assim, se proceda uma 
implantação justa. :E daí, uma vez desapro
priadas as terras, trace-se, de uma vez por 
todas, o plano de pavimentação definitiva da 
estrada. Estamos convencidos, Sr. Presiden-
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te, de que, se o Dr. José Lutzemberger viajar 
pela região, verá que a estrada, ao contrário 
do que pensa, em vez de de ser um trans
torno, um veiculo de aceleração para a depre
dação da Amazônia, será um elemento de 
segurança nacional, de segurança do meio 
ambiente, porque aí o Govemo gerendando 
adeqüada, técnica e cientificamente, a im
plantação do desenvolvimento sócío-econô
mico dessa estrada, poderá dispor de elemen
tos para evitar o que está acontecendo hOje, 
onde grandes empresas penetram na mata, 
fazem grandes derrubadas de madeira de alto 
valor econômiCo, como o mogno, o cedro, 
aitaúba, a maçaranduba, a cerejeira, e depois 
transportam para as margens dos rios e tiram 
essa riqueza •clandestinamente sem pagar 
ICM, ou deb;:ar qualql_ler resíduo de bene
fícios sociais e económicos para as populações 
que conquistaram aquela terra com suor, san
gue e lágrimas os conterrâneos de V: Ex~, 
principalmente entre os nordestinos, os cea
renses. 

Assim, Sr. Presidente, fiCa o n0sso regis
tro, pela enésima vez, para que o Governo 
ouça a nossa voz e o clamor das populaç6es 
do Acre, se conscientizando que a estrada 
não será um fator de depredação e de degra
dação do meio arribiente do Acre, mas, pelo 
contrário, fique certo o Dr. José Lutzenber
ger, de que será um fator de_ cooperação, 
para que S. Ex" possa administrar melhor o 
meio ambiente amazónico ocidental. 

Muito obrigado, Sr_. Presidente . .(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou
sa)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão. - -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. SeÍladores, em boa hora, o presi
dente Fernando_Collor de Mello criou uma 
comissão especial para determinar as priori
dades dos investimentos governarnentãis, ne
cessários ao combate dos efeitos da estiagem 
nordestina, comissão essa coordenada pela 
Secretaria de Ciência e Tecnologia,hoje ocu
pada pelo cientista José Cíolde-mberg. 

Esta decisão do presidente assume mais 
importância quando comparamos os peque
nos invedstimentos feitos no combate às se
cas, em contraste com as generosas verbas 
utilizadas nas inúteis e manipuladas frentes 
de trabalho, as quais só servem para manter 
a estrutura de dominação existente nO sertão 
nordestino, onde elites económicas e -políticas 
mantém subjugado o povo. 

Enquanto que, nos pCi'ío'dos de _seca, as 
verbas para· manter essas inúteis frentes de 
trabalho sempre foram generosas, as verbas 
destinadas às constng;ões das obras que i'eal
mente cornbatem as secas foram mínimas, 
conforme pode ser verificado nos orçamentos 
do DNOCS, anexo a este discurso. Por e1e, 
verificamos que em 75 anos, desde a sua fun· 
dação (1909) até 1984, os orçamentos--do 
DNOCS totalizâram US$ 3,2 bilhões, en
quanto se gastaram US$ 5 bilhões em Itaipu, 
US$ 12 bilhões no Plano Nuclear, US$ 6 bi-

lhóes na Açominas e US$ 4 bilhões na inútil 
Ferrovia ·do Aço. 

Esta visão científica das sêcaS teve como 
pioneiro o cientista Guimarães Duque e, sob 
o ponto de vista puramente meteorológico, 
tem sido enfocada pelo prof. Carlos Girardi, 
do Centro Tecnológico Aeroespacial. Segun· 
do ele, a periodiciedade desse fenômeno de
ve-se ao movimento de-precessão do eixo ter
re?te,_ com a conseqüente rotação dos polos 
em torno de um ponto fixo, da formação dos 
ciclones e antí·ciclones e da inclinação do pia~ 
no da eclítica em relação ao plano do Equa
dor. 

Esta _periodiciCfade pode ser determinada. 
por meios puramente ma·temáticos, com o 
auxílio das s.éries de Fourier. Por meio dessas 
séreis, o CTA determinou ciclos de 13 e de 
26 anos para a repetição das estiagens no 
Nordeste. Verificou-se, também, que esses 
ciclos coincidem com o esfriamento do Ocea
no Pacífico, no nordeste da Austrália e com 
o surgimento da corrente eólica, na costa do 

-Peru, denominada "EI Niilo". 
Na útlimagrande seca (1979/1981), a média 

da precipitação pluviométrica anual caiu de 
700mm para menos de lOOmm, provocando 
imensas perdas na produção agrícola e uma 
considerável redução do PIB industrial. 

As secas de 1976, 1979, 1980, 1981, 1983 
e 1987 provocaram, na agricultura nordes
tina, perdas--de culturas de 20 milhões de to
neladas, equivalentes a 16,1 bilhões de dóla
res. As culturas de aproveitamento industrial 
{algodão. amendoim, cacau, café, fumo, ma
mona, sisai, soja a malva) perderam 2,2 mi
lhões de toneladas; as de alimentos (arroz, 
batata, cebola, feijão, mandioca, milho e to· 
inate) perderam 14,4 milhões de toneldas e 
as outras (cana, sórgo, alho e uva) 3,4milhões 
de toneladas. 

A ~~seca verde" de 1987 Provocou uma re
dução em 18 das 27 principais lavouras, cau· 
sande perdas de 11 milhões de toneldas na 
produção, equivalente a 8,8 bilhões de dóal
res. O -problema torna-se mais grave, ainda, 
quando se constata que 70% dos produtores 
de alimentos são pequenos proprietários. 

No sertão nordestino, já existe uma apre
ciuável reservaç-do hídrica, composta de 283 
açudes públicos federais, os quais acumulam 
15,4 bilhões de m3 d'ápua, 610, outros açudes 
com 1,3 bilhão de m e 20.073 poços tubu· 
lares. 

Esta disponibilidade hídrica, porém, não 
está sendo satisfatoriamente aproveitada, a 
potencialidade dessa infra-estrutura hídrica 
pode ser bem avaliada quandO se verifica que, 
na atual pro~utividade obtida pelo DNOCS 
na pstitultura (120 T/hafano), caso esses açu
des estivessem totalmente _aproveitados, po
deriam produzir 300.000 toneladas de pesca
do por ano. 

Sob a ótica da irrigação, essa _disponibi
lidade de água deixa muito a desejar, princi
palmente-se for comparada com os excelentes 
resultados obtidos no vale do São Francisco, 
notadamente nos municípíos de Petrolina e 
Santa Maria da Boa Vista. onde está surgindo 
uina nova civifiza"çàO, basedada na irrigação, 

com altíssimos índices de produtividade agrí
~la e com a aplicação de uma avançada tec
nologia de trato da terra, destacando-se as 
culturas nobres, como melão, aspargo, uva 1 

etc. 
Convém lembrar, ainda, que, no Brasil, 

só existem 2.000.000 de hectares de terra irri
gados, sendo que, destes, 60% estão locali
za~os no Rio Grande do Sul, enquanto que 
a ln dia tem 40 milhões de hectares, e a China 
em torno de 20 milhões. 

A produtividde da área irrigada pode ser 
aquilatada pelo fato de que compreende so
mente 2,8% da área cultivada do nordeste, 
mas é responsável por 50% da produção de 
alimentos da região. Além disso, a irrigação 
evita os riscos agrfcolas, aumenta muito o 
nUmero de emprego no setor primário e esti
mula a implantação de agroindústrias. 

Assim, considero muito importante a por
taria n\' 6, de 17-4-90, da Secretaria de Desen
volvimento Regional, que avoca para o secre
tário o exame prévio das pautas dos conselhos 
deliberativos da Sudene e da Sudam, provi
dência que evitará o tráfico de _influência e 
permitirá que os projetes realmente úteis," 
como o_de lavoura irrigada, obtenham priori
dade sobre os ineficientes, como os que foram 
executados.na pecuária. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V.~ 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex•, 
com muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney 
Maranhão, V. Ex~, como sempre, está trazen
do esses assuntos do Nordeste, de interresse 
para nós, nordestinos,.que, por coínéidência, 
somamos hoje, aqui, quase a totalidade dos 
Senadores do Norte e do Nordeste. M~ o 
que eu vejo é que Se trata de um programa 
de ação que depende, exclusivamente. de 
uma decisão política, esse programa da lni
gaçáo do Nordeste e, logicamente, os progra
mas do Sul, Sudeste, mas nós estamos abor
dando apenas a questão do Nordeste. Temos 
uma área irrigável imensa, com grande possi
bilidade de aumentar em muito a produção 
de grãos na nossa região, que é ainda peque~ 
na, com a segurança de produtividàde, de 
rentabilidde, se houver um programa de 
ação; se houver além da .decisão política, um 
plano de aç_ão para fazer a irrigaçáo._.E_orque, 
como sabe V. Ex•, o que é que temos visto 
até hoje? Temos visto, por parte da área pri
vada, projetes com valor por hectare muito 
menor do que aquelas áreas irrigadas pelo 
Estado. Então, veJa V. Ex' que é problema 
de eficiência administrativa. Temos exemplos 
tristes de irrigação, pois, além de serem de 
altos custos para o projeto, o principal erro 
é o da locação de famJ1ias que irão ser respon
sáveis pela produção naquela área .irrigada. 
Muitas vezes, se retiram famílias que estão 
habituadas ao local, que conhecem a agricul
tura local, sabem o que é que dá, o que é 
que não dá, quando dá, quando não dá, qual 
dá maior produção, qual não dá, e colocam 
famílias que não têm a menor noção da pro
dução naquela área. Como exemplo, eu po-,. 
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deria citar o caso do meu Estado- a irriga
ção de São Desidério.- Então, V. Ex' traz 
aqui este assunto e eu ·gostraia de ver implan
tado o projeto, porque tivemos a gãrantia, 
no GoVerno passado, de que teríamOs 4 mi
lhões de hectares de área irrigada naquela 
Regiãá: Já tivemos a garantia na Bahia -
inclusive houve uma festa muito bonita, com 
a presença dos ex-Ministros Delfim Netto e· 
Mário Andreazza - de que Irecé iria virar 
um oásis de produção graças à irrigação de 
toda a região. No entanto, sabemos que isso 
não fOi -feito. Por -isso; espero -que, agora, 
se chegue a uma solução. É uma decisão polí
tica, de Governo; se ele quiser fazer, terá 
recursos para realizar esse trabalho. 

O SR. N'EY MARANHÃO- Senador Juta
hy Magalhães, agradeço a V. EX" pelo seu 
aparte a este pronunciamento, de interesse 
de todos nós dessa Região sofrida do País, 
que é o Nordeste, 

V. Ex', no Senado, tem a postura de defen
der, intransigentemente, a nossãRegião. Re· 
pito sempre que V. Ex" teve ocasião desaba
tinar certos Ministros de Esta9o que apare
ceram aqui, constestando-os em virtude de 
promessas que fizeram e mio cuinpriram. V, 
Ext é um Senador que tem o respeito desta 
Casa e de todos os nordestinos. 

Aproveitando o aparte de V. Ex', cito uma 
entrevista do Secretário do Desenvolvimento 
Regional, em qtie diz-mais ou menos o que 
V. Ex' acaba de expor:-

"Ouço o Próprio homem da região, 
que sofre as conseqüências da situação 
da pobreza e miséríã, aproveitãndo de 
sua experiênciã." 

E chega a dizer, que tem recebido monta
nhas de livros que tratam do problema do 
Nordeste. Mas ele acha que prefere o depoi
mento de um analfabeto sobre a situação em 
que vive. "Nossa cartilha é do homem do 
campo", enfa6zou, õu seja, do hOmem que 
tem experiência. Nós sabemos, Senador Juta
hy Magalhães, que até nisso Deus é brasi
leiro. No Nordeste, a irrigação, neste País, 
é a maiS barata do mundo! Nós sabemos que, 
no Estado de Israel, um hectare de terra, 
para ser irrigado, dentro da tecnologia, com 
todo o implemento que exige uma "irrigação, 
custa 46 mil dólares. Na Califórnia, nos Esta
dos Unidos, dentro _desse mesmo parâmetro, 
cus_ta 33, quase 34 mil dólares. E, no Brasil, 
no Nordeste, um hectare de terra não chega 
a 11 mil dólares. Então, nós temos convicção 
de que essa irrigação seja a solução para o 
Nordete. 

Sabemos muito bem, Senador Jutahy Ma
galhães, e repito sempre a frase daquele gran
de nordestino José Américo de Almeida, 
quando dizia que o Nordeste não precisa de 
esmolas; precisa apenas de viabHizar o Rio 
São Francisco, os açudes e as barrangens para 
molhar as terras calcinadas pela seca, para 
nós, do Nordeste, nos tornarmos a "Califór
nia da América do Sul", para abastecer o : 
mundo e abastecer este País. 

Quero agraçle_cer a V.-Ex• o aparte muito 
importante a este pronunciamento. 

O Sr. João-Lobo- Conceder-me-ia V. Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer, nobre Senador João Lobo. 

O Sr. JOão Lobo- Meu c-aro Senador Ney 
Maranhão, não quero prejulgar o Secretário 
de Desenvolvimento Regional Dr. Egberto 
Baptista. É verdade que as suas declarações 
foram divulgadas com muita infelicidade e 
provocaram preocupações muito grandes na 
nossa RegláO,-eiitre-os nordestinos. Entre
tantO, V. Ex" sabe, nOs homens púb1icos so
mos, muitas vezes, mal-interpretados pela 
imprensa quando pronunciamos qualquer pa
lavra que tenha um sentido ao qual não que
ríamos dar. 

O SR. NEY MARANHÃO - Correto! 

O Sr. João LobO- ·Então, não quero pre
julgar o ~r. S~cretário. Acho que os pauliStas 
são bons administradores, homens que têm 
dado prova, a toda -este País, da sua capaci
dade, tanto que São Paulo é a irande "loco
motiva" do Brasil. Veja, V. Ex_~.já estamos 
tão sofridos, tão desencantados com priori
dades programas de governos que quase não 
temos mais ânimo para acreditar em mais 
alguma coisa que se lance como programa 
de governo. Primeiro, veio esse desastre que 
foi o Proálcool, com filas e filas intermináveis 
nos postos, provocando o sofrimento e o des
mantelamento de uma me:ntaltc!ade _que ino
vou, na técnica -mundial, ao criar os carros 
a álcool. No entanto, os carros a álcool estão 
aí, prestes a ser sucateados pois ficarão intei
ramente obsoletos, como obsoleta será a téc
nica da fabricação _do álcool que o Brasil le
vou tão longe. DepOis V. Ex· sabe-, aparece 
o conceito de poupança; criou-se,- durante 
quase 50 anos, uma mentalidade poupadora 
neste País. De repetente, essa mentalidade 
poupadora foi destroçada por um ato gover
namental e nós fomos duramente atingidos 
sobre _os negócios; mas eu quero me referir, 
especificamente, ao assunto da irrigação. O 
Brasil inteiro, festejou, principalmente o 
Nordeste, as zonas mais desprotegidas e sofri
das deste Pais, a mentalidade que ia presidir 
a irrigação de quatro milhões, ou mesmo- de 
um milhão de hectares para aquela Região. 
Seria a· salvação, seria colocar o Brasil em 
pé de igualdade com os grandes países desen
volvidos do mundo e, de repente, esse pro
grilma é esquecido, os financiamentos são 
desviados, os projetas ficam encostados, V. 
Ex• pode verificar: a própria Sudene, que foi 
o embalo da irrigação daquelas áraes, com 
wira lavoura irrigada, está pasalisada, encos
tada com dezenas e dezenas de projetas, com
todo o material estendido nos campos, mate
riais caríssiinos, porque a irrigação é uma téc
nica fina- -para fazer urria caiSa rudimentar, 
e é tudo constituído de materiais caros -
pivO central, adutora, bombas, toda urna eÕ· 
grenagem caríssima, e as firmas e os homens 
que se propruseram a fazer essa irrigaÇão,· 
acreditando em mais um- plano governamel)_~. 
tal, investiram nisso; investiram Com ó auxilio 

do Finar, com o auxílio da Sudene. E, hoje, 
estão parados, às margens dos rios, às mar
gens dos grandes lagos brasileiros do Nor
deste; e.stá, lá, todo esse material jogado ao 
relento, sem possibilidade de continuar, de 
terminar a implantação, porque as redes elé
tricas não forarri este!ldidas, pois não há mais 
dinheiro para comprar bombas, não há di
nheiro para- comprar óleo diesel, a fim de 
tocaras projetes e fazer desmatamento; en
fim, houve uma paralisaçélo e mais uma dCs
crença na me_n.tal_idade do_ povo brasileiro. 
Não sei corno este povo- ainda aguenta histó
rias e conversas _que se divulgam nos jornais 
e projetas que se lançam ao ar. Enfim, dizem 
que é assim mesmo! Parece-me _que, assim 
como a mulher esquece as dores do parto, 
o homem também esquece as desilusões e 
caí em outras ilusões! Vamos ver o que vem 
pela frente; vejamos quais são as novas ilu
sões que se vão impór; difundir ou vender 
ao povo brasileiro! Era esse o aparte que 
eu.queria dar a V. EX!, no momento em que 
louvo o assunto que V, Ex~ traz ao Senado, 

O SR. NEY MARAI\iHÃO- Muito obriga
do, Senador João Lobo. 

Compreendo, no apa·rte de V. Ex~, a revol
ta de um Nordestino. E, com isso, V. Ex· 

-está interpretando a revolta daquela gente 
sofrida, daquela gente que tem recebido pro
messas que não estão sendo cumpridas como 
deviam. Reconhecemos que a Sudene, aque
la Sudene de Juscelino Kubitschek, criada 
para o desenvolvimento, mas um desenvol
vimento equilibrado do Nordeste, teve, em 
parte, o seu papel nesse desenvolvimento. 
Reconhecemos que uma grande parte das 
verbas da Sudene, ao invés de ter sido distri
buída equitativamente entre o pequeno, mé
-dio e grande empresáriO, entre o pequeno, 
médio e grande fazendeiro, foi distorcida, be
neficiando, em uma década, os grandes em
preendimentos e, principalmente, os grandes 
proprietários ru-rais. ·como V. Ex• sabe~ uina 
fazenda de 15, 20 _ou 30 mil hectares tem 
um financiamento muito pesado, mas sua 
função social é muito pequena, porque gera 
poucos empregos. 

Senador João Lobo, nós, Senadores do 
Nordeste, temos que ter esperança. Acredito 
que o povo brasileiro, depois da revolução 
que fez através das urnas, elegendo um Presi
dente que tem um respaldo de 35 milhões 
de eleitores e, hoje, tem um respaldo de mais 
de 70% do povo brasileiro, tem esperança 
numa renovação dos costumes políticos -deste 
País. Portanto, louvo o aparte de V. Ex· e 
tenho certeza de que, intimamente, como 
bom nordestino, V. Ex~ torce para que a Su
dene volte ao que era e tenha um desenvol
vimento à altura do que precisa o· Nordeste. 
Muito obrigado a V. Ex' 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com prazer 
ouço o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Afonso Sancho- Senador Ney Mara
. nhão, o assunto que V. E~ está levantando~ 
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hoje é de grande significação para nós, nor
destinos, porque realmente dizem que tem 
ido muito dinheiro para ó Nordeste e lá o 
dinheiro se dilui. Espenlnios "qUe heste Go
verno que 'ajudamos a eleger, ·confiãdos de_ 
que-realmerite é 'um idealista o nosso Presi
dente, e é um nordestino, nãO vá ocorrer 
o que tem acontecido até agora. Lá no Ceará, 
os projetas dos açudes do_ Governo estão to
dos parad_os; abandonados, as máquinas en
ferrujarido. Parece-me qUe a causa principal 
do cjue ·aCoiTeu até hoje foi á corrupção. O 
projeto só p'odía ir para a frente até o mo
mento em que aqueles meios destinados à 
obra dessem participação para -os corruptos. 
Na hora em que o corrupto safa ao assunto, 
o projeto começava a desaparecer. 

O SR. NEY MARANHÁO - Essa era a 
maior chaSa qúe havia nO País, Senador 
Afonso Sanchc. A maiO i- CE.ã.gã. do País era 
justamente a êoriu"pÇão. ' -

O Sr. Afonso Sancho,:_ Aindã. há uns qua
tro meses, ouvia falar muit'o num projeto no 
Ceará, Limoeiro-Apodi. Fui 'visitá-lo e co
nhecê-lo profundamente. Com que tristeza, 
com que d.ecepção saí de lá, como empre
sário! Vi seis grandes turbinaS caríssimas, que 
custaram fortuna à Nação~e apenas uma fun
cionando, porque cinco est3.vam paradas por 
falta de ,uma peça. Fui Olhar a irrigação que 
era proporcionadã. àquelas pessoas que dese
javam trabalhar ... __ Que iriigação? Foram de
sapropriados 20.000ha:- de terras desnecessa
riamente; porque, se o GOvéinõ tivese_desa
propriado S.OOOha, ainda estaria aproveitan
do apenas 10% daquela irrigação que fez. 
Onde havia apenas 400ha funCiilaiido a1nda 
faltava energia para uma: parte. A falta de 
continuidade tem sido uma tristeza neste 
País._ Espero que este Gove'nio que aí está 
pare, dê um freió a essa desmoralização admi
nistrativa que existiu 'até agOra. Os Governos 
passados criar:amgrandes projetas, grandes 
planos. Havia por exemplo, o Proterra, que 
atendia todo() sertão. Com o Proterra vinha 
a broca, vinha a queima, a cerca, a casa, 
o plantio, a compra do gado, vinha tudo·. 
Não havia coisa melhor do que o Proterra-. 
Era muito melhor a pessoa fazer um grande 
empréstimo junto ao Proterra para um gran~ 
de projeto do que procurar a Sudene, porque 
naquele tempo, o juro er.a de 7% ao ano. 
O que acorreu? Um ·nustre ministro do Go~ 
vemo de _então desviou o dinheiro para faze! 
a Transainazônica e desapareceU o -dinheiro. 
Então, induziu o Presidente à época, qtfe era 
um homem sério, a fazer outro projeto,- o 
projeto Nordeste. Aqui, nesta Casa, um ex~ 
Governador da sua terra, o Senador PaulO 
Guerra, protestou energicamente pela cria
ção daquele projeto, porque se admirava co~ 
mo o Presidente Médici milndava um projeto 
daquele sem consultar os nordestino.s. E, nes
ta Casa, naquela época, havia cinco- ex-Go-
vernadores do Nordeste aptos a informar ao 
Presidente se era interessante ou não a cria
ção daqueles projetes. Foi Criado esse proje
to, as verbas também foram-desviadas porque 
não chegaram à sua finalidade. Foram, então, 
criados o Pro vale, o Provársea e tantos "pró" 

que dá pra se contar dez, sem dúvida nenhu
ma. Mas nenhuma desses _"pró'' funcii:Lou. 
Por quê? Porque, dentro daquilo que eu diSse 
iniCialmente, só funciona até onde a corrup
ção fa; ~partir do ponto em que a corrupção 
saía, ele não funcionava. Então, SenadorNey 
Maranhão, V. Ex', que comunga do mesmo 
pens!lmento, que trabalha junto ao Governo 
no ~tm_tido de agora por diante as coisas serem 
tratadas com seriedade, com honetidade, ex
pulsando os corn.lptos-deste setor, vai traba
lhar para que possam<Ss, de agora por diante, 
nãó passar apenas como recebedores de ver
bas que nunca chegaram às suas finalidades. 
Este é o aparte que eu gostaria de dar, ilus• 
trando mais este pronUnciamento de V. Ex•, 
muito signicativo·para:hós,·riotdestínos. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fa~ 
zendo soar a campainha.) - Senador Ney 
Maranhão, a Mesa adve.rte que o tempo regi
mental de V. Ex" já está esgot<i;di)ilil i O IÍlinU
tos, e faz um apelo para que conclua seu 
pronunciamento. · 

O SR. NEY MARA-NHÃÜ_- S~rei rápido, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Jiitah.Y- Magãfliães --Senador Ney 
Maranhão, somente uma pergunta e V. Ex•, 
se puder, responda na conclusão. Escutei o 
aparte do Senador Afonso Sancho e concor~ 
do, em púte, de Que tenha ocorrido esta 
questão de corrupção. -Não seria o caso de 
o atual Governo -procurar -os corruptos? 

O SR. NE'f MÁ~NHÃO- Já estão pro~ 
curando.. . . _ __ . _ . 

O Sr. Jutahy Magalhães-- Procurar aque~ 
les cjue, ãtravés da pr~prla ostentação dé ri
queza, se vê faCilmente que utilizaram recur
sos da ún.iã:o, 'do Estado, para faZ-e"! fortunas 
que não possuí~ni? 

O SR. NEY MARANHÃO - Correto. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Não é o caso 

de se procurarem os-corruptos em vez ·de 
prestigiá-los? 

_ O SR. NEY MARANHÃO- Senador Juta
hy Magalhães, esses corruptos vão aparecer 
e a opiniãO pública brasileira não -perde por 
esperar. Desteiceberg já estamos descobrin
do as gontas, que já éstão aparecendo: POde 
ficar tra11__qüilo, Senador, que essa gente pode 
sex "da ãltura que urubu não vai", mas vai· 
ser pega- pelo pé. Pelo menos, eu acredito 
nisto. No dia em que eu não acreditar neste 
Governo e na boa intenção, naquilo que ele 
pre"tCride fazer, no dia em que eu sentir que 
a convetsa é da boca para fora, - V. Ex' 
sabe que fui o primeiro Senador a apoiar este 
GoVerno - serei-o primeíio" a romper cOm 
ele. Mas, até agora c::stamos acreditando -
está- aqui o nobre se-nadOr Afonso Sancho 
-e vamoS brigar, para que à verdade e esses 
_conuptos apareçam o mais rápido possível 
para satisfação do povo brasileiro, que tanto 
espera. 

Tecendo considerações ao aparte de V. 
Ex~,_ nobre Se11ador Afonso Sancho, apro~ 
veito- para mandar transcrever, nos Anais do 
Senado Federal, trechos da entrevista do Dr. 

Egberto Baptista, quando S. s~ questiona os 
incentivos fiscais. S. SJ diz o seguinte:.· 

De-pois de declarações contraditórias, 
hâ alguns dias; sobre a seca do Nordeste 
e as'necessidad~s de desenvolvimento do 
Sertão, o secretário nacional de Desen~ 
volvimento Regional, Egberto Baptista, 
afirmou ontem que a Região não precisa 
do clamor da adversidade climática -
"pois íssOhá"em todos os lugares doBra
sil'' -·para receber incentivos, mas 
questionou os ctitérios de aprovação de 
projetó pela Sudene, afirmando que não 
se pdoe aceitar montagem de geladeiras 
em áreas indicadas para a agricultura. 
Preocupado com a baixa produtividade 
dos incentivos ao desenvolvimento da 
Região, ele questionou se "os tecnicos 
altamente espe-cializados" que pôde co
nhecer na Sudene foram realmente ouvi
dos na aprovação de projetas que consi

- derou inviáveis. A proposta de Egberto 
Baptista é de que se ouça o próprio ho-
mem do campo, vítima das conseqüên
cias da situação de pobreza e miséria, 
aproveitando-se dele a dura experiência. 
Acrescentou que a abordagem ora sendo 
dada à Região pelo Governo Fernando 
Collor é no sentido de tratar o Nordeste 
dentro de dois â.tlgulos: um social, de 
combate _à miséria- absoluta; e o· outro, 
voltado para o desenvolvimento dos bol-

, sões de pobres ... - - -
O Sr. MaurO Bene\'ides - Permite-me um 

apã.rte, nobie Se-nador' Ney Maranhão? Sei 
que o tempo de V. EX'! já se etá esgotando, 
ma~_são trinta seg~ndos apenas.f_ 

O SR. NEY MARANHÃO - Ouço o apar
te de V. Ex', nobre Senador Mauro Berre
vides, com o beneplácito da Presidência. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador 
N~y Maranhão, há poucos dias, ocupei esta 
tnbuna para me reportar àquelas declarações 
que foram atribuídas ao Secretário .de D.esen
volvimento Regional, Dr. Egberto Baptista 
que, após visitar o Nordeste, entendeu de 
considerar o nosso semi-árido como o gu-eto 
sem amanhã. Agora, V. Ex" traz umá ente
vista em que o Secretário faz críticas ao pro
cesso de desenvolvimento da nossa Região. 
Essas críticas realmente podem ser feitas e 
distorções podem ter ocorrido no modelo de
senvolvimentista adotado pela nossa Região. 
Mas o que não seria admissível é aquela 
agressão que se ãfhOuiu ao Secretário de De
senvolvimento Regional passasse in julgado 
sem uma manife~tação nossa, d~ V. Ex~, do 
Senador Afonso Sancho e da minha própria, 
enfim, de todos os Senadores que, nesta Ca
sa, representam o Nordeste. 

O SR. NEY MARANHÃO- De todos nós 
Senador. ' 

O Sr. Mauro Benevides- As críticas, so
mos obrigados a conviver com elas, mas as 
manifestações insilliuosas ·como nos parece
ram as declaraçõe_s ªtrib_gfdas ao Secretário, 
essas não. Teriam que ter o nosso repúdio 
indignado e veemente, como ocorreu na tri
buna desta Casa. 
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O SR. NEY MARANHÃO ...:_ Senador 
Mauro Benevides, y. ~xa .te~ Hzã9,porque 
o que aconteceu foi a 4istorç~q ~aquilo que 
o Secretário Regional queria dizer.lnclusive, 
nessa entrevista, ele é muito Cláro! ' 

"Segundo Egberto, .QS 19.6 bilhõe.s 
aplicados na Região pela Sudene, nos 
últimos 30 anos, são_ realmente pouco 
para uma população de ~O milhQes de 

- habitantes, mas é muito para o ·pequeno 
grupo que usufruiu dos recurso,s." 

, O que está acontecendo, Senador,_ é algu
ma deturpaçáo daquilo que o Secr~t~rio Eg
berto Baptista queria dizer. Mas tenho a ab
soluta certeza de que os esclarecimentos es
tão sendo dados, e que a atitude do Secretário 
Egberto para com o Nordeste vai surpreen
der, inclusive, algumas pessoas que não estão 
de acofdo com esse seu pensamento. Não 
estão de acordo, pois não estão bem a par 
do projeto, e de que este Governo quer fazer 
em benefício do Nordeste.. Muito obrigado 
a.V.Ex• 

Concluindo, Sr. Pre.sidente! 

A Irrigação, logicamente, só deve ser im
plantada onde houver condições propícias pa
ra essa solu9ão:, c~m se dá ,nas margens dos 
rios perenes ou perenizaçlos e.nos perímetros 
dos açudes, com condições p!!dológicas ade
quadas. Nas outras .áreas, com cop.diç~e:; to
pcigfáficâs f~Vor~veis~ ~eve~sê ~gHzp.r :;ts, t!éc
nicas de laVo~ra se;ca •. intemaciona,lm~nte ço
nhecidas como ~~Y far!p, onçle se procura 
ter a umidade do solo. 

Essas técnicas PrOcuram tii-ar proveito do 
fato de que a evaporação e ·a irregularidade 
das chuvas são muito mais responsáveis pelos 
prejufz:os agrícolas do que propriamente a 
falta de. chuvas. isto porque a intensa insola-· 
ção e .ós ventos alíseos constantes fazer eva
porai rapidamente a chuva precipitada. 
. No Nordeste, só 7,5% das águas pluviais 

escoam no leito dos -riós, é o chamado índice 
raín over enquanto que nos estados unidos 
e na Europa este índice está acima de 52%. 

É preciso, portanto, utilizar, nessas re
giões, as técnicas de lavoura seca, tão bem 
desenvolvidas pelo cientista Guimarães Du
que, falecido recentemente, nas quais se 
usam ás .barragens de árvores para obrigar 
os ventos a passarem numa elevada altitude, 
evitaDdo a evaporação da umidade do solo 
e da lâmina d'água dos resrvatórios híddcos. 

Foi com técnicas desse tio de que o Infaol, 
em Pernambuco, conseguiu mais do que tri
plicar a produtividade do algodão arbóreo. 

Chamo a atenção também para as bem-su
cedidas experiências realizadS-pe!o ex-GOver
nador Cortez Pereira, do Riá Grã.nde do Nor
te, inspirado nas técnicas austi-alianas, cons
truindo inúmeros miniaçues de cOm mais ou 
menos 240.00 m3 cada um e com elevado índe 
de relação volume/superfície, distantes entre 
si de no máximo 6km, implicando que qual
quer habitante não estaria mais do 3 km de 
distância de uma fonte d'água. Esses mini 
açudes são rodeados de árvores xerófilas para 

e~itar a <,~.Çãcr dos ventos que provoca a evapo-
raçãq. -

,Esses mini~çud~s ~âo Qatatíssimos, estan
do Ç>rçadqs,em, tprno deUS$ 10.000,00 cada 
um. ·como pa.ra ~abrir toda A área que é mais 
sujeita as secas, - compreende o sertão de 
P~rnambuco, da Paraíba. Rio Grande do 
Noi-te e Céraá,· serão necessários construir 
82.0QOmiD.iaçudes. Bast.ariaa quantia deUS$ 
20.DOO.OOQ,OO para, ímpl~ntar este plano; 
quantia dezoito yezes menor do que os gastos 
com Itaipu. , 

Corri a construção. de,ssa. r~d~ de miniaçu
des, além de se obter \-Upa fqnte permanentt;; 
de abasteciment_o d'água.par~ consumo hu, 
mano e ~niq1al,_ de __ servirem .utilizado para 
a piscicultura, no caso da ocorrência, de algu~ 
ma estiagem, a água resetv_ada poderia ser 
utilizada para o que _o sertanejo chama de 
"irrigação de salvaçaõ"_, ~u seja; uma irriga-· 

-ç3.o reit'a Com Precariedade, spmente para 
e~ita! a p~rd~ ~a ~~!tufa, _no ~:iso ,da ausência' 
de chuvas na ocasião necessária. 

~s_ outras área.s, lo!ige dos ribs e açudes' 
e coii:finclinação acentuada do solo, deveria 
ser rese-rvada para um· reflorestamento com 
espécies adequadas, como a alg~roba, o sa
biá,. o umbuzeiro, etc. 1 a fim de çiar uma 
cobertura vegetai que ~m'peça 11 evaporação 
e evite o escoamento r_ápid9 da~ _águas plu
viais, tornandO a descarga ,P,íd~rj~a ,dos rios 
sertanejos menos intermiter~:tes~ . , 

Sr. Presidente _e Srs_. Senadqres, as provi
dências governamentais para solucionar o 
problema d<is secas devem obedecer a crité
rios técnicos, de modo que as obras efetuadas 
resolvam, defi_ntivãrilente. 'o' grã.Ve' problema 
da estiage~.- É preciso evit~r-se. 3:s ~medidas 
asssistencialista::;., como as frentes de traba
lho, por serem dispendiosas e inúteiS. 

Por isso, quero congratular-me Com o Pre
sidente Fernando CO!Ior com a designação 
dessa comissão técnica para equacionar o 
problema e por resistir às pressões políticas 
dos_ que desejam abertui'a das inúteis frentes 
de tabalho. 

_Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 
(M~ito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. NEY MARANHÃO 

Crítica aos beneficiáriOs- de incentivos 

EGBERTO IRONIZA 
TÉCNICOS DA SUDENE 

Preocupado com a baixa produtividade dos 
incentivos ao desenvolvimento da região 
Nordestina. Egberto Baptista, secretário 
de Desenvolvimento Regional, criticou 8. 

minoria que se beneficiou deles 
e fez ironia co~ técnicos da Sudene 

·-:BfaSí!iã-~-(8-UC~fsal)- ''O Nordeste não 
precisa de clamor da seca para ter incentivos" 
adverte o Secr_etc4'io de Desenvolvimento Re

_IDonal, Egberto Baptista, para quem há ad
versidade climática em todos os lugares do 
Brasil. Entende que o Nordeste não pode 
ser tratado como inviável. "Inviável é o trata
mento que vem sendo dado à Região", escla
rece. 

Segundo -Eg~er.to Baptista, 9s-ús$ ~9~6 bi
lhões aplicados na Região peli Sudene nos 
últimos 30 ·anos são realmente poucos para 
uma populaÇã'o de cerca dt:r 50 milhões de 
habitantes, ··~as~ p1uito para o pequeno gru
po que usufruiu. dos recursos". 

Egberto B~ptista esteve n,o Rio Grande do 
Norte, onde sonsta_que lhe foram mostrados 
eStudos pelo 'goyem~d~r _ Qerf!ldg ,Me;llo e_m 
que se identi.fica a potenci~lidade económica 
de diversas regiões d:o estado, _o_ que ele ac-9-a 
que é preciso fazer em todo o l"!or4~te, Qt:J.t;S
tionando que o- que não se pode_ aceitar é 
a aprovação de projetas para mOntagem de 
geladeiras em regiões)n4icact'as Para·a agri
cultura. 
Preocupad~ ~om a baixa prodl!tivid~çl~ re

velada pelos incentivos ao desenvo!vimento 
da região, !embora que, n~ sua vis~t~ à Su~e-
ne; pode conhecer técnicos altamente espe
cializados e que demons,tram_affi:Or pelo órg~o 
e·pelo Nordeste. Daí, provoCa: ~•será que eSta 
gente não foi oUvid<i na aprovação_ de proje-
tas inviáveis?"' ' _ 

A proposta de BaPtista é que se oUÇa o 
próprio homem da região, que Sofre as c-anSe~ 
qüéncias da sltuãç'ão de pobreza e miséria, 
aproveitando-se a sua experência. Chega a 
dizer que tem iecebido mOntanhas de livios 
que tratam do problema do Nordeste, 'maS 
prefere o depoiemtno de meu anfalfabetO so
bre a situação ·em· 4ue vive. "NósSa: ca"rtilha 
é a do homem do cámpo", enfatiza: · · - · 

Mapeamento 

. A abordagem que está sendo dada à região 
pelo Governo Ferriando Collor, )nform~ o 
Secretário, é tratar o Nordeste dentro de um 
áng_ulo social e outio econôniico, o primeiro 
de _combate â misériâ ·absoluta e o segundo 
Voltado para o desenvolvimento dos bolsões 
de riqueza. · : _ · · _ _ _-

, Para o combate à miserfa,a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional fará um mapea
mento da situação social da região, a partir 
de indicadores sociais, informações de campo 
e .fontes não govemamentais:Participafão' da 
ação integrada os Ministétios da Saúde, da 
Educação, de Açào Social, Estados, Muni
cípios e associaçõeS coinunitári"aS: · · · 

Para o desenvolvimerito económico, seráo 
indenti!icadas as regiões com condições de 
oferecer respostas aos estímulos oferecidos, 
participando integradamente das açóes os 
Ministérios da Agricultura, Infra-EStrutura 
e Secretaria de Ciência e Tecnologia, além 
dos Estados e Municípios. 

Primeiro-mundo 

Para enfatizar a diSposição do presidente 
Fernando Collor de desenvolver o Nordeste, 
Egberto Baptista ad~erte que "queiram ou 
não queiram, o Nordeste fará parte do pri
meiro mundo". Ele lembra que_ o próprio 
Presidente é nordestino, tendo dirigido um 
estado pobre e que foi economicamente sufo~ 
cado e confessa que ele próprio já se sente 
um nordestino. 
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Se os políticos nordestinos quiserem aju
dar. adianta quer tê-los ao seu lado. Mas' o 
·seecretário não se sente obrigado a se subme
ter que o país vive uma situação diferente, 
com- um presidente eleito pelo povo. "Por 
isso, eu posso falar alto, proque estou imple
mentando as idéias do presidente", explica. 
Egberto Baptista diz que não precisa sequer 
ouvir uma determinação de Collor para saber 
o que deve fazer para o desenvolvimento re
gional, afirmando que lhe acompanhou du-. · 
rante um ano inteiro, embaixo dos palanques, 
ouvindo o que o então candidato dizia aos 
eleitores. 

Lembrando que hoje é o Dia do Trabalho, 
o Secretário de Desenvolvimento Regional 
diz que, daqui a um ano, quer ver os trabalha~ 
dores nordestinos que encontrou desempre~ 
gados, comemorando a data, em casa com 
as suas faffil1ias. Ele acha que, para isto, não. 
são necessárias grandes obras, '"'mas unia 
grande obra, feita de pequenas-obras". Asse~ 
gura o Secretário, entretantõ,-íntrigado com 
a enorme repercussão da sua entrevista ante
rior ao Jornal do Commércio que a ação fede~ 
ral não terá intermediáriOs, Voltando-se dire
tamente para o homem. 

Ele explica que o Presidente da República 
está comprometido com tal proposta. razão 
pela qual uma portaria (p. 690) estabeleceu 
que a pauta do Conselho Deliberativo da Su
dene será do seu prévio conhecimento. Expli
ca o Secretário que Collor não quer ficar sub
metido a uma política-de fatos consumados 
e entende que o único controle possível sobre 
os projetas a serem aprovados o conhecimen
'to prévio é dele, _ _ 

Revelando que os projetas já em execução 
serão examinados detidamente, mas absolu
tamente convicto de que _a política para a 
região dará resultados positivos, o Secretário 
antevê o sucesso afinniilldo: "Vou assistir· 
aqueles homens enriquecerem com o traba
lho deles e muitos depositando o resultado 
do trabalho em ca~emetas de poupança". 

Definição em -ES:tOcOfmo 

EMPRESÁRIOS SUECOS 
DIZEM A OZIRES QUE VÃO 
CONTINUAR INVESTINDO 

Brasilia - As empresas suecãs-estabele
cidas no Brasil não interromperão seus inves
timentos no país, apesar das incerteZas 3.inda 
geradas pelo programa de recuperação eco
nómica, A promessa foi feita ao ministro da 
Infra-Estrutura, Ozires Silva, durante encofi~ 
tro em Estocolmo, na serriana passada. "b' 
mundo ainda tem muitas expectativas em re- < 

lação ao plano. Também existem indefinições, 
relativas à renegociação da dívida externa 
brasileira. Mas os investidores suecos tradi
cionais não estão disposto a deixar o Brasil" 
explicou o ministro. · 

Ele disse que o meráido brasileiro, parã. · 
os suecos, é fundamental. "A Suécia é um 
país de apenas 8 milhÇies de ha,bitantes, o 
que torna a cidade de São .faulo um mercadO 

maior do que a Suécia inteira. Eles olham 
com apreço e atenção para o Brasil e reconhe
cem o sac,riffçio do setor produtivo brasileiro 
e da nossa população". comentou Ozirés Sil
va, frisando que os suecos acreditam, inclu
sive, que o Brasil está melhor posicíoriado, 
em relação ao Leste Europeu, para receber 
novos investimentos. -

"Um _empresário disse que o Brasil tem 
um 'relaÚy_o p"rivllégio, em reh\ção aós parses 
do Lest~ Eurqpeu, pois. nõs telnos 'tradiçãO_' 
de investime,ntQs:•, salientou o ministro. No 
seu racioCíniO,- pãi'ã a Suécia "é vital investir 
no E;xte;rior, pois eles. não têm alternativas. 
Assim, o Brasil se torna uma opção de primei-. 
ra grandez_~·- ~ Ericsson, por exemplo, está 
estabele_cida no Brasil desde 1924. Precisa~ 
mos disto'', disse Ozires Silva. 

Depois de Estocolmo (onde esteve a con
vite da Câmara de: ComérciO Suécia-Brasil, 
junto conl. b DepUtado Delfhn N etto e o pre
sidente do Banco do Estado_ do. Rio de Janei
ro, Márcio Fortes), Oiires Silva Viajou a Lon
dres, onde manteve contatos com represen
tantes-do Governo local e empresários. 

Segundo Ozires, o secretário John Wake
ham afirmou-lhe que há interesse de empre
sas britâriicas pa-ra ínvesfir no·setortelefônico 
brasileiro, prinCipalmente na área roral. Em 
Londres, o ministro brasileiro também en
contou-se com um grupo de empresário italia
nos, que demonstrou interesse ·em financiar 
a construção de hidrelétricas e de linhas de 
transmissão de energia no BrasiL "Expliquei
lhes que primeiramente temos que alterar o 
perfil de ~ndividamento da Eletrobrás, e su
geri que montassem um consórcio, para cons
truir as· hidrelétricas. Eles ficaram de estudar 
a lição". 

"NÁO HAVERÁ COMO 
DESVIAR RECURSOS" 

Embora as -eVidências ·de uma seca iminen
te já se prenunciem eril 'diversas áreas do Nor
deste e a Sudene, depois de investigar a situa- ' 
ção em 329 rininlcípios do senti-árido tenha 
confirmado a frustação de safra, tensão social 
e falta de chuvas, o secretário de Desenvol
viment0Regi6rial do GovernO Collor, Egber
to Baptista, paulista de São José do Rio Pre
to, faz pouco caso da_situação ao classificar 
que "existem alarmismo e um sensacionalis~ 
mo muitO giande de pessoas que têm inte
resse em verbas da seca". 

As declarações do secretário foram publi~ 
tadas numa longa entrevista ao Jornal da 
Tarde de SãO Patilo-,- na edição de terÇa íeira 
passada, e o seu teor deixou perplexos os 
servidores da Su_dene, 8lém de incomodar 
profundamente diversos setores da economia 
nordestina ligados à polítiCa de inc-entivos fis
cais. 

O secretário lançou suas farpas aos políti
cos e lideranças regionais acr afirmar que iria 
"aCabar _com mamata da seca"- e· que "no 
Nordeste só se fala em desenvolvimento so
cial". Segundo ele, "isso é importante, é ne
cessário, mas não _pod_e _prescindir do d~sen
volvimento económico". para o secretário,_ 

não adianta se construir escolas ou posto de 
Saúde I]. O Norde.ste: ."U0151 ~sc.ola,siip:i~Ç4 Ú'*a 
obra só para aquele ano", ,comentou el~. 

Quanto às próxima~ reuniões do Conselho 
De liberativo serão para penalizar oS in~dim
plentes do Finor. Em relação ao cargo de 
superintendente da Sudene, Egberto Baptis
ta disse que anteriormente poderia valer· até 
100 pontos, mas com as portaria'i que o Go
verno Collor criou, a Cotação cai para menos 
de dez pontos. "Um superintendente agora 
vai ter que trabalhar sério", asseverou, ao 
justificar que a partir de agora não haverá 
mais jeito de se desviar recursos, porque todo 
o controle e fiscalização estão nas mãos do 
presidente da República e, com isso, "acabou 
a liberdade irresponsável", 

Preocupando-se sempre em mostrar o po
der que tem nas mãos, Egberto Baptista faz 
várias afiri:naçõ~~ durante a entrevista, onde 
se classifica como sendo um "Caixas". Exem
plo de uma das determinações de maior peso 
da autoria do secretário: "Eu botei a Sudene 
na rua e mandei 23 equipes fazerem um levan~ 
tamentotécnico sobre a seca'', enqUanto todo 
mundo sabe no_ Nordeste que esta ação tem 
uma rotina da Sudene nos últimos 30 anos, 

TÉCNICO DESTACA COOPERAÇÃO 
QUE EQUIPE DA SUDENE 

PODE DAR A COLLOR 

"No momento em que exite uma campanha 
nacional tentando denegrir a ação do setor 
público na esfera federal é importante que 
se leve em conta que no Nordeste há uma 
grande experiência de trabalho sério, idóneo 
e competente. Este trabalho tem,dignificado 
as diversas áreas ligadas ao desenvolvimento 
do Nordeste e .os servidores da Sudene, que 
formam uma equípe séria~ uffiã das mais pre
paradas do Paí~, constituída por profissionais 
do maior quilate, que pode'rão constituir-se 
no maior esteio do Governo-Collor de Mello 
se forem utilizados devidamente". 

A afirmação é do presidente da Associação 
dos Servidores da Sudene, Paulo de Tarso 
Moraes Souza, ao referendar os Compromis
sos que óS serVidores da instituição têm para 
com a Região e com o País, desde que Celso 
Furtado críõu a Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste, em 1959. 

Para Paulo de. Tarso, a expectativa do set:
vidor da Sudene, hoje está nas próprias pala
vras do Presidente Fernando Coqor quando, 
por ocasião da reunião do Conselho Delibe
rativo de 28 de abril de 1989, ao se desencom
patibilizar do c8rgo de governador de Ala
goas para candidatar~se a Presidência da Re
pública, em sua despedida, prometeu solene-

· mente resgatar a autarquia como órgão de 
COC?rdenação e planejamento regiOnal e, caso 
eleito, vinculá-Ia diretamente ao seu gabine
te, tal qual Juscelino Kubitschek havia feito 
no passado. - o --

0 presidente da Associação dos SeividoreS 
da Sudene (ASS) afirmou não ter dúvida de 
que o presidente Fernando_ Collor de_Mello, 
na hora certa, saberá conduzir a Sudene ao 
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seu· devido lugar. Ao·c;!izer que reconhecia 
nci pre"sidente a qualidade de nordestino e 
homem diret~ID.ente ider:ttificado com os pro
blemaS da Região, Tarso garantiu que· a deci
são sobre a Superintendência da Sudene, da 
Chesf~ BNB e demais órgáos regionais deverá 
sair nas próximas semanas. 

Seguro de que'o presidente nãO irá descum
prir seus _co-mpromissos para êóm a Região 
sob· pena di abalar a credibilidade do povo 
que- o elegeu, Tarso a(i~mo·tl- antever para 
os pr6xímoS dias a vinda do chefe da Nação 
ao Nordeste a fim de anunciar diretrizes e 

programas_cõmpletos em benefício da Re
gião. Ele- enviou na última sexta-feira uma 
carta ao presidente, expondo a expectativa 
dos técnicos e servidores da Sudene em rela
ção ao destino da Região e da própria Supe
rintendência. 

OEMONSHIATIVOS DOS 
DISP~NDIOS GLOBAIS DO DNOCS 

1909 .- 1984. 

DISPI!NDIOS GLODAIS 

ANOS 
APREÇOS EM MOEDA D!l 

CORRENTES MARÇO/H·I 

f909. 446:47U400. 52-I. 76!!. 941,84 
lO 1.099: 134 s 200 l.Z91.870.'U6,06 
I I 2.341:527$800 2. 751-~51.1 11-1,6 7 
12 6.686:227$100 7.-18-l..J 21.1>-10,64 
IJ 6_935:312$00.0 7. 763.2J7.l>ú.S,o4 
H 2.008:766$300 Í-1·18.5 7').~ 13,16 
15 9.127:035$ 7óó 9.328.212-~36,21 
16 3J2i:393S900 2.823_'JI2.2R3,56 
17 4_537i797$9bb 3.807, 95'J.R33,26 
18 2_315:799$700 I. 763.631.726,01 
19 6.134:629S4QO 4506.-1-1 5.0<í 7,56 

19~0 27.155:691S60d I 7. 73 L871.9<J2,88 
21 f37.270:11.4S8àO 8'7_210_796. 760,53 
~· ~~ l.f 5.9·17:3.50$ 000 85. 7ci'J.J 7-l.loti 7, 22 
~3 67.213:127$500 36. 7-IJ-581..il>(i,82 
~4 I 1.668:762$400 5.378.36-1.50<J,63 
25 3.826:749$300 1,635,5·12.-108,-17 
26 4.3-17:636$400 I. 792.968.390,33 
27 5_9?6:492$500 2.430.335,577,17 
zs 8.468:577$300 3.492.-173.182,97 
2<) 11.635:031$300 4_798_307,2-1 1,75 

1930 9.5-14:018$600 4.399,(}11,855,15 
31 11.316:099$900 5,4 70.088.592,29 
32 168.315.861 s 300 79: 131.813_870,18 
33 137_504:608$ 700 65_965. 552_91-1,34 
34 47_Z·I6:469$900 20.955.074.171,04 
JS •12.9H7:148$ 200 I 6.8-11_59-1.6 2'J ,02 
36 ·otl_J S6:07.JS200 15.2-l 5_5 20.375,08 
.17 6J_508:l70t500 11.635-976-213,60 
JR 47_668:481 $600 15563.052.108,70 
.l'l 46.462:353$300 14.562502.708,13 



1650 Quiflút-fe1ra 3 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de!990 

I ''·li! 45.920:626$900. l4.0.18.85Ú91,t:3 
·II 47.956:229$900 13.116.661.310,02 
·1~ 9.0.3·16:83 1$900 22.122.663.913,53 
4.1 65.212.858,50 12.991.134.246,77 
4·1 61.111.701,10 I 0,485.764.515,4:2 
45 65.708.269,00 10.436.493.968,02 
•t(J 66.458.185,50 8.679.044.565,31 
•17 81!.118.223.6() I 0.055.;281:910,52 
48 124.071.682.00 13.440.281.361,61 
49 145.167.190,00 14.836.664.157,37 

1'150 178.266.411,90 17.244.832.688,80 
SI 42.1.287.919,70 36.814.830.905,03 
52 - -425.196.920,4(, 34.347.354.360,66 
53 379.090.123,1 o 27.760.897.649,00 
54 519.764.611,80 31.328.404.988,4 I 
55 668.206. 708,(;0 34.146.722.621,50 
56 1.032.825.346,30. 43.725.683.396,06. 
57 1.673.906.072,50 59.888.280.044,51 
58 5.024.987.812,80 I44.34S.r68.190,ot 
5'1 4.62!.856.812,80 108.645.694.603,35 

1960 3.127.559.434,00 56.9 J 1.179.965,47 
61 4.200.000.000,00 5Ú65.612.170,82 
6:! 4. 700.000.000,00 41.150.660.657,02 
(•J 6.200.000.000,00 30.95~.097.392,80 
6·1 7.595.618. 736,00 19.907.500.329,09 
6S 57.5 I 5.1 I 8.000,00 96.115.072.044,96 
(,(i 7ú.J90.00<i.OOO,OO 92.575.063.820,54 
67 81.348.957,15 76.787.357.216,55 
6R 95.353.0()(i,00 72.463.512.949,14 
6'1 99~ód2.f22,00 62.306.855.625,21 

1970 131.077.027,20 68.859.620.279,55 
71 213.449.333,60 93.1 03.3'73~255,23 
72 245.582.241,20 91.698.878.049,15 
73 303.409.041,50 98.293.106.659,97 
1·1 40l.S67.319,10 101:082.333.069,32 
75 767.670.831,1 o 151.289.019.065,29 
76 1.357.i6S,OOI,OO 189.320.427.742,43 
77 1.550.556.555,50 151.575.235.681,83 
78 2.084.950.417,20 14li.944.49•J.020,?3 
79 2.927.443.339,00 13-I.OJIJ. 776.014,19 

1980 8.439.841.182,35 191.380.150.682,73 
81 17,985.209.195,4 7 193.233.267.448,2-1 
82 32.364.200.000,00 174.734.315.800,00 
83 74.779.592.000,00 166.309.812.603,00 
84 91.573.332.666,00 91.573.332.61>6,00 + 

TOTAL 3.867.854.103.465,40 
+ Exclurivo Projeto Sertanajo e EmorgAncla, 

US$ 3.11!8.667.800 (Valor do dólar Cr$1.213,00, de março do 1984)" 
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COMPARECEM M(o.IS OS SljS. SEf/A
DORE& 

Carlos De 'Carl i -ÁureO Melfo - Carlos 
Alberto - Marco Maciél --João Lyra -
Albano Franco- Jutahy Magalhães-_ José 
Ignácio Ferreira- Fernando HenriqUe Car
doso - Mauro Borges - Rachid Saldanha 
Derzi. 

Durante o discurso do Sr. Ney Mara
nhão, o Sr. Pompeu de Sousa, 31 Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 87, DE 1990 

Requeremos urgência, nos term_o~ çl<,> art. 
336, alínea c, do Regimento Inú-riw, parã 
o Projeto de Resolução nn f85 de 1988~ que 
"estabelece a estrutura administrativa básica 
do Senado Federal e da outras providênCias". 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. -
Ronan Tito - Marco Maciel - Fernando 
Henrique Cardoso- Carlos PairOdido- Jo
sé Ignácio Ferreira- Jarilil Haddad e Afonso 
Camargo. 

REQUERIMENTO N• 88, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 10/90, 
que dispõe sobre o aproveitamentO, no Dis~ 
trito Federal, de servidores requisitados, e 
dá outras providências.· · · -

Sala das Sess6es, 26 de abril de 1990. -
Man"ro Benevides ..... Fernando Henrique Car .. 
doso - Marcondes Gadelha - José Ignácfo 
Ferreira - Maurício Corrêa --João Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo sr.·l.,. Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 2 de maio de 1990 
Senhor Presidente, 
De âcordo com o Regimento Interno desta 

Casa, solicito a substituição do Senador José 
Paulo Biso!, que vinha representando o Parti
do da Social Democracia Brasileira na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania co~ 
mo membro titular, pelo Senador Jutahy Ma
galhães, bem como a substituição do Senador 
José Ignácio Ferreira, membro suplente da 
mesma Comissão, pelo Senador Wilson Mar
tins. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V. Ex• meus protestos de consideração e ele
vado apreço. -Senador Fernando Henrique 
Cardoso, Uder do PSDB. 

O SR. PR_E$JDENTE .(~~bor Júnior) -
A comunicação lida vai" à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (N'!bor Júnior) -
Está esgotad9 .o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item p.~ 1: 

(Em regime de, urgência, nos termos 
do art. 336, c, do .Regimento Interno) 

DiscusSão, em turno único, do Projeto 
de LeidoD:f n\>~~ de 1~90, de iniciativa 
do Goveirii:tdor do Distrito Federal, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento do Distrito Federa! crédito 
suplemeritai- até o limite de um bilhão 
trezentos e sessenta e nove milhões de 
cruzeirOs, para os· fins que especifi"ca. 
(Dependendo de parecer.) 

Concedo a palavra ao Senador Meira Fi
lho, para rel~~ar_~ matéria em plenário. 

O SR. MEIRA FILHO(PMPB- DF. Pra 
emitir parecer.r- Sr. Presidente, Srs .. Sena~ 
dores, origiriái-io dO Governo do Distrito Fe
deral, vem a exame desta Casa, nos termos 
do art. 3~ da Resolução n~ 157, de 1 de nove
bro de 1988, o presente Projeto de Lei do 
DF que "autririzã O Poder ExeCutivo a abrir 

. ao Orçarri.ento do Distrito Feder~ Crédito 
suplementar até o limite. de Cr$ 
1.369.000.()()(},"00 (Ufu Dilh"ãó trezentos e ses
senta e nove milhões de cruz.ei.J::"os) para os 
fins que especifica". 

Na exposição de Motivos que acompanha 
a Mensagem do Sr. Govem~dor, os Secre
tários do Planejamento e da Fazenda esclare
cem que a aceleração dos preços nos primei
ros meses do corrente exercício absorveu, de 

desta Comissão,, de parecer favorável, apro
vação do presente Projeto de Lei do Distrito 
Federal. 

É o Parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
O parecer conclui favoravelmente ao projeto. 
-Passa-se à discussão do projeto. 

Em discussão, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação.-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentaôm. (Pausa) 

Aprovado. , _ .· 
A mate"ria vai· a Comissão "Diretora para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a rcdação final da matéria, que 
será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N~ 104, DE 1990 
{C_9missão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Lei do DF 
n~ 22,_ de 1990. 

~ Cofl?."issão· Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF nu 22, de 1990, 
que autOriza· o· Poder Execufivo a abrir ao 
o-rçaine~nto do Distrito Federãl créditos su
plementares até o limite .de Cr$ 
1.369_.000.000,00, para os fins que especifica. 
. Sa~a de Reuniões da Comissão, 2 de maio 

de 1990+ - Alexandre Costa, Presidente -
Nabor Júnior, Relator- Pompeu de Sonsa 
-.:António Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N~ 104, DE 1990~ 

forma considerável, as dotações consignadas Redação final do Projeto de Lei do DF 
para pessoal e encargos sociais, requerendo 
sua adição imediata para atendimento desses o? 22• de l990, que autoriza o Poder Exe· 
dispêndios a partir deste mês de abril. ciltivo 3 abrir ao Orçamento do Distrito 

Federal créditos suplementares até o limi-
Esclarece, ai!lda, que a suPiementação te de Cr$ 1.369.000.000,00 (um bilhão, 

proposta para as despesas de pessoal em car- trezentos e sessenta e nove milhões de 
gos sociais será ã.tendida mediante cancela~ cruzeiros), para os fins que especifica. 
meiltõ de dotações consignadas no próprio O Senado Federal decreta~ 
Orçamento, conforme_ especiíficado no Ane- Art. 1~> É o Poder Executivo autorizado 
xo Projeto de Lei, sem alteraç_ão dos valores a abrir ao Orçamento do Distrito Federal ( 
globais da Lei Orçamentária Anual. Lei n9 89, de 29 de dezembro de 1989), crédi-

·Dada a importância da matéria para a Ad- tos suplemeritaies até o limite de Cr$ 
ministração do Distrito Federal, 0 Sr. Gover- 1.369.000.000,00 (um bilhão, trezentos e ses
nadar solicita, em sua Mensagem, conceder senta e nove milhões de cruzeiros), para aten
caráter de urgência à apreciação do presente der despesas com pessoal e encargºs sociais, 
Projeto de Lei, em conformidade com 0 art. conforme especificãdo no Anexo I desta Lei. 
4"' da citada Resolução n9 157. Art. 29 Os recursos Ôecessários ao aten-

dimento do disposto no artigo ante:rior decor· 
Diante do exposto, conside_rando evidente rerão do cancelamento de dotações ordiná-

o mérito da presente Proposição, pois trata rias do orçamento, conforme discriminado 
de suplementação para atender despesas de nos Anexos II e III desta lei. 
pessoal e encargos sociais, sem alteração dos Ait. 39• Esta lei entra em vigor na data 
valores globais de Lei Orçamentária, e consi- de sua publicação. 
derando, ainda, ser constitucional, jurídica ' .., Art. 49 Revogam-se as disposições em 
e de boa técnica legislativa, somos, no âmbito contrário. 
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ANEXO I CrS 1,00 
-------------------------------

CREDITO SUPLEHENTAR SUPLEMENTACAO I 
I 

DE 1991l' RECURSOS 00 TESOURO I 
DESPESI,S COM PESSOI,L E EIICARGOS SOC!1HS 
ANEXO A LEI No, OE DE 

:------------------------------------------------------- -----·-----~--------;.. __ :.,_ .. ___________ : 
COOIGO ORGAOS l VALOR I 

1-------------------------------------------. ----------- -----------------)-------------1 

01e00 
11000 
12000 
13000 
43000 
130~4 

13005 
13006 
13007 
130ea 
13010 
13011 
13012 
13013 
14000 
15000 
17003 
18000 
48001 
1900~ 
met 
20000 
20003 
50091 
21000 
22;33 

. 52001 
23000 
23003 
23004 
53001 
24000 
25000 
26000 
27e00 
27004 

TRIBUNAL DE COI/TAS DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO GOVERNADOR 
PROCURADORIA GERAL 
SECRETI!RIA DE PLMEJAHEIITO 
COMPANHIA DO DESEIIVOLV!HENTO DO PLANt\L TO CEIITRAL 
REGIAO ADMINISTRATIVA - I! GAHA 
REGIAO ADMINISTRATIVA - II! TAGUAT!NGA 
REGIAO ADIII!I!STUATIVA -IV BRAZLANDIA 
REGIAO AOHIIIISTRATIVA - V SOBRADINHO 
REG!AO AD~HHSTRATIVA - VI PLANALT!NA 
REGIAO ADMINISTRATIVA - VIII NUCLEO BANDEIRANTE 
REGIAO ADMINISTRATIVA - IX CEILANOIA 
REGIAO ADIIINISTRATIVA - X GUARA 
REGIAO AD:I!IHSTRATIVA - XI CRUZEIRO 
SECRETARIA DE AOHHHSTRACAO 
SECRETARIA DA FAZENDA 
INSTITUTO DE SAUQE DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
FUNOACAO 00 SERV!CO SOCIAL 00 DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA OE DESENVOLVIHENTO URBANO 
COMPANHIA URBANIZHDORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
SECRETARIA DE TRANSPORTES 
AOnHIISTRACAO DA ESTACAO ROOOVIARIA DE BRAS!LIA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 00 DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA.DE AGRICULTURA E PRCDUCAO 
POLICIA líiLIT~rt DO DISTRITO i'Ec;:m 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO. FEDERAL 
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 
AR0UIVO PU3LICO DO DISTRITO FEDERAL 
OEPARTA~ENTO DE EDUCACAO F!SICA, ESPORTES E RECREACAO 
FUNOACAO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
SECRETARIA 00 TRABALHO 
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
SECRETARIA DO MEIO MIBIENTE, CIENCIA E TECIIOLOGIA 
INSTITUTO OE CIENCIA E TECNOLOGIA 00 DISTRITO FEDERAL 

I 
50.ee0.000 I 
20.000.000 : 
~.000.000 I 
30.000.000 : 
50.000.000 : 
5.000.000 : 
5,000.000 : 
3.000.000 : 
5.000.000 : 
3.000.000 I 
3.000.000 : 
4.000.000 : 
.3.000.000 I 
3.000.000 I 

600.000.000 : 
30.000.000 I 
10.000.000 I 
5.000.000 : 

90.000.000 : 
20.000.000 : 
40.000.000 : 
20.000.e00 : 
5.000.000 : 

20.000.000 : 
3.000.000 I 

38.000.000 : 
5.000.000 : 
3.0ee.Me : 
7.000.000. 

33.000.000 
3.000.000 
3.000.000 

10.000.000 
3.000.000 
2.000.000 • 

----------------- ----------... --------:-------------: 
T O T A L I 1.369.000.010 I 
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MEXO li l:r5 1,011 
-------------------------------------------------·-c---
I CANCELAMENTO 
I 

PROGRAKA DE THBALHO 

I 
I AIIEXO A LEI No. DE DE DE !998 
1---
1 
I 
I 

COD!llO 

1----
1 ., 
·I 
I 

I. 
I ESPECIFHACAO 

---·--------------
01000 I TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
01e&! I TRIBU~AL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

I 01001.01020022.;01 I 0000 
I FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECUR 
I SOS PUBLICOS . 
I O I 0001 
I : I . FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
I 
I 
I 
I 

1!000 I GABINETE DO GOVEiNADOR 
!!i01 I GABINETE DO GOVERNADOR 

I .11001,03070202.003 I 0010 
I · ASSESSORA~.ENTO ·SUPERIOR 

: 9~01 
FUNCIONAMENTO DO GABINETE CIVIL 

12100 I PROCURADORIA GERAL 
0 120&1 I PROCURADORIA GERAL 

I I 
I 12001.03071142.009 I 0100 
I DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 
I I 0101 

NATUREZA DA DESPESA , 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~4TI!lf!4 DA DFSrES4 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

I I fUNCIONAHENTO DA PROCURADORIA GERAL 
I 
I 
I 
I 

I I 
I 12001.03170142.!21 I 1100 
I PRECATORIOS JUDICIAIS 
I I 1001 

NATUREZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESPESAS CORREHTES I 

INVESTIHENTOS I 
I 
I 
: 

I I PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
NATUREZA DA DESPESA I 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 

PROJETOS 

RECURSOS 00 TESOURO I 
·-----: 

I 
ATIVIOADES I . T O T A L 

I 
-----------:-: 

. . 
• 

I 
I 
I 

4.100.000 I 
. I 

4.100.000 I 
: 
I 

I 
3.100.000 I 

I 
I 

3.100.000 I · 

6,10&.000 I 

5.011.009. : 
I 1.-IBU00 I 
I 
I 

·1 2t.!l0.ete I 
I I 

I 
I 
I 

28.000.&00 I 
I 

4.000.&00 : 
~.00e.eeo : 

I 

. 
< 

3,e00.m 
3.é0e.t00 

26.010.000 : 
26,00&.0~3 • 
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------------------------ --- --------
l CANCEU•MENTG 
l 
l 
l ANEXO A LEI No. DE 

PROGRAMA DE TRABALHO 

DE DE Í999 

Maio de 1990 

CrS l,et 

I 
l 
I 

RECURSOS DO. TESOURO I 
l------- -.,-,--- ·-------·--------: 
1 
l 
l 

COD!GO 

1-----· ·------· 
l 

ES.PECIFICACAO 

l 13000 : SECRETARIA OE PLANEJAMENTO 
l 13901 : SECRETARIA OE PLANEJAMENTO 
l I 
: 13&31.03&70211.0&3 1 me 
l CONTRAPARTIDA OE ACORDOS, CONTRATOS E CONVENIGS 
l l 0001 
l L1\ l CONTRAPARTIDA OE ACORDOS, CONTRATOS E CONVEN!OS 
1 V I 
l I 
l l 
l I' 
: 13001.030702!1.805 : 0000 
l ENCARGOS DE REG!ONAL!ZACAO 
I l IOG1 
I l ENCARGOS OE REG!OHALIZACAO 
l 
l 
l 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

l 
NATUREZA DA DESPESA l 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES l 

i:J;}e3 : Jl:EGIAO ADMUUSTI:Ai!!JA I - PL~NO PILCTO 
l .1 
: '!3003.03070212.197 : 0000 
l I AOHINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO PLANO PILOTO 
'C :0020 .. 
l . FUNC!ONJ\l!ENTO DA AOHINISTRACAO , 
l 
f 
l 
I 

IJBBB l REGIAO ADMINISTRATIVA VI • PLANALTINA 

'• ": !300B.0307&212.023 I 0000 

I 
I 
I 

NATUREZA ~A DESPESA· I 
PESSOAL E ENCARGOS somrs I 

I 

l AOH!N!STRACAO GOVERNAMEnTAL EM PLANALTIHA I 
l 

·I 
l 

l 0813 ' 
l FUNCIONAMENTO DA PATRULHA HOTQHECAIIIZADA I . . 

l 
l 
l 

NATUREZA DA DESPESA l 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

I 

PROJETOS 

I 
l 
l 
I 
l 

6.000.000 l 
I 

70.800.000 

78.000-000 

j 

I 
l 

ATIVIOAOES . T O T A L 

. . 
: 
: 

.. . 

I 
I 

20.000.000 : 

"-----: 
!13.000.000 : 
76.000.080 : 

I 
l 

·2t.eee.M9 1 
l 

"I· 
l 

I I 
l l 

20.000.000 I l. 
l I 

l 
I s.eee.m : 
I l 
l 

s.o00.m : 
I 
l 
I 
I 

5.000.000 I 
I --
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CrS !,te 

I 
I 
I 

RECURSOS 00 TESOURO I l ANEXO A LEI Ho, 
I -------------~-----

I" I 
l 
I 
l 

CODIGO ESPECIFICACAO I PROJETOS 
I 

------------~-
I 
I !3999 I REG!AO AOH!N!STRAT!Vt\ VI! • PARANOA 

I 
13999.039792!U02 I 0000 

ADHIN!STRACAO GOVERNAMENTAL NO PARANOA 
I 
I 
I 
I 
I 

: IG22 
I FUNCIONAHENTO DA ~DHINISTRACAO" 
I 
I 
I 
I 

NATUREZA OA DESPESA l 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAiS"! 

I !3014 REGIAO ADHINISTRATIVA XII • SAHAHBAIA 
I 

0000 : 130!4.03970212.193 ,. 
I 

ADH!N!STRACAO GOVERNAMENTAL EH SAHAHBAIA 
1024 

FUNC!OIIAHENTO DA ADHINISTRACAO 

: 

· l !4000 l SECRETARIA DE ADHINISTRACAO 
14001 l SECRETARIA DE ADHINISTRACAO 

I 

NATUl!EZA DA DESPESA 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

I 

l I'Go93070252,987 l 9009 
i . . I CDNSERVACAO DE PREDIOS E PROPRIOS DO PODER PUBLICO 

1'e0e1 · 
L CONSERVACAO E HANUTENCAO DE fREDIOS E PROPRIDS DO PODER 

PUl!LICO 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

!S00& l SECRETARIA DA FAZENDA 
!S00! I SECRETARIA DA FAZENDA 

: !500!.030Bi302.m 1 eee& 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

I 
I 
I 

I I PROHOCAO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO 
: 1 em 
I I PROHOCAO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO 

I 
I 
I I I 

.I I 
I I 
I -1 

NATUROZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

I 

I. 
ATIVIDADES J.OTH I 

J ~ I 
---1 

I I 
I 6.10U00 I 
I 
·I 

6.m.m: 

6,eee,m 

6.m.e0e 

I 
I 

.I 

I 
6.00M00 I 

I 
I 
I 
I 
I· 
I 

m.eeuee 1 
. I 

I 

I 
101.000.009 : 

19.m.ee0 

I 
I 
I 

19.808.100 I 
I 

6.eee.ee0 1 
. I 

m.ee0.eee 
111.100.003 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

566.f0&.003 I 
566.000~000 I 

: 
I 
I 



1656 Quinta-feira 3 DIÁ1ÜÓ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO II -------------·---
I.CANCELAHENTO 
I 
I 
I ANEXO A LEI No. DE 

PROGRAKA DE TRARA.LHO 

OE OE 1990 

1--------------------·~----
1 
I 
I 

CODIGO 

1~.--------------
1 I 
I l5ti1,1709G:i!1.06à I 0000 

ESPEC!f!CACAO 

I I FINANCIAHENTO A PROGRAMA DE DESENVOLVIHENTO 
I I 1&81 
I I FINANCIAMENTO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
I I 
I I 
I ~ I 
I V I 
I I 
I 160&0 I ·SECRETARIA DE EOUCACAO 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 

I 16e0~ I SECRETARIA OE EDUCACAO c ENTIDADES SUPEJIVISIONAOAS (I) 

l I 
: 160~2.08~21881.866 : em 
I CDNSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREDIDS ESCOLARES DO ENSINO 

I FUNDAMENTAL 
1 m1 
I CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOlARES DO ENSINO 

FUNDAHENTAL 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

NATUREZA DA DESPESA I 
llivESTIHENTOS I 

I 
I 16102.0843!99!.875 
I 
I :o 
I 
I 
I 
I 
I 

46001 

: 46101,0842!88!.066 
I . 

0000 
CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PRED!OS ESCOLARES DO ENSINO HEDIO 

MO! 
CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREO!OS ESCOLARES DO ENSINO KEDIO 

I 
NATUREZA DA DESPESA I 

INVESTIHENTOS 

FUNDACAO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEOEJIAL 

0001 

0001 

CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL .. 

CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOlARES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

I. 
NATUREZA DA DESPESA I 

INVESTIMENTOS l 
I 

PROJETOS 
I· 

547 .01&.006 I 

I 
I 
I 

547.000.000 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

12.909.006 I 

I 
I 
I 
I 

12-011.600 I 

I 
12.010.060 I 

I 
I 
I 

12.00&.006 

. 
. . 

12.00&.106 l 
I 

Maio de 1990 

CrS 1,16 

RECURSOS I» TESOURO I 

ATIVIOAOES 

J 
I 

r 
I 
I' 
I 

TOTAl 

2U60.106 I 
21.eeo.eee : 

I 
I 
I 
I 

. . ' 

I 24.101.416 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO II ----------·---,-----------------
~ROGRAHA OE T~A8ALHO I CANCELAMENTO 

I 
I 
I ANEXO A LEI No. 1------
1 
I. CODIGO 
1-

OE . OE !991 

ESPECIFICACAO 

1-------------------
I 
: 4600!.0843!99!.075 
I 
I 
I 
I 

0000 
CONSTRUCAO E ADAPTACAO OE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO HEDio 

em 
CONSTRUCAO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO KEDIO 

I 
I 
I 

I NATUREZA DA DESPESA I 

:o 
I 
I 
I 

INVESTIHENTOS 

17000 , SECRETARIA DE SAUDE 
!7003 I INSTITUTO DE SA~TIE DO DISTRITO FEDERAL 

·: !7103.13750212.!95 : em 
I EXECUCAO DAS AT!VID~OES OE BIOLOGIA MEDICA E COMBATE A 
I ENDEHIAS 
I I 1001 
I I FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 
I : 
I I 
I I. 
I : 
I 

1see~ : 
1sa~2 : 

I I 

NATUREZA DA DESPESA : 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

I 
SECREm?.l~ DE OESEN1JOLV!MENTQ SOCIAL I 
SECRETARIA DE DESEHIJOLVIHEKTO SOCIA~- ENTIDADES SUPERVISIONADAS! 

• 18002.15810212.847 : 0000 0 EXECUCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
em I 

I 
I 

!8002 .15814832.918 

I 
480Gl : 

I 

FUHCIOIIAHEHTO DA FUNDACAO DO. SERVICO SOCIAL 

1000 

NATUREZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESl'ESAS CORRENTES I 

I 
I 

PROHOCAO DO ATENDIMENTO A MENORES CARENTES 
0101 

PROHOCAO DO ATENDIMENTO A MENORES CARENTES 
I 
I 
I 

NATUREZA DA DESl'ESA I 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

I 

FUHDACAO DO SERVICO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 
I 
I 
I 

1 48001.158102!2.047 : me I 
I 
I 

I EXECUCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
I 'I . 

PROJETOS 

I 
I 

12.000.001 I 
I 
! 
I 
I 

!2.000.000 : 
I 

Quinta-feira 3 1657 

Cri !,9~ 

I 
I 
I 

RECURSOS 00 TESOURO I 
·----1 

I 
ATIVIDADES T O T A L I 

· I I 
------1 

5.000.008 

5.100.000 

20.e00. eee 1 

I 
29.000.000 I 

I 

2&.00M00 I 
I 
I 
I 
I 
I 

20.000.000 I 
I 

! 
I 
I 
I' 
I 
I 

s.00e.ee~ : 
s.M0.e~a 1 

I 
t' 

li.000.i!Ga I 
40.000.00& : 

I 
I 

4MII.U0 l 
I 
I 
I 
I 



1658 . Quin,ta-feira 3 DIÁRIO DO CÓNORESSO NACIONAL(Se\:ão IT} Maio de 1990 

ANEXO II 

.I CANCELAIIEHTO 
I 

PROGRAMA DE TRABALHO 

I 
I AIIEXO A LEI No. 
I 
I 
I 
I 

COOIGO 

1.-----

DE OE 

ESPECIFICACAO 

I 
I 1101 

1 
l 
l 
l 
I 
l 
l 

I FU!iCIONAHENTO DA FUNOACAO DO SERV!CO SOCIAL 
I 
I 
I 

I 4!1!'" .15814832.!18 l 0000 

I 
HATUREZA DA DESPESA I 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 
I 

I V l PROMOCAO DO ATENDIMENTO A MENORES CARENTES 
I 
I 
I l. ltii! 

PROMOCAO DO ATEHDIHENTO A MENORES CARENTES 
I 
I 
I· 
I 

19000 I SECRETARIA OE OESEIÍVOLVIMEHTO URBANO 
19001 I SECRETARIA DE DESENVOLVIME!ITO URBANO 

I 
NATUREZA DA DESPESA I 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES l 
I 

I I 
I 1900!.10070212,048 I 0000 

o 

OESE!IVOLV!HENTO DAS ATIV!OAOES VIAR!AS, IHOBILIAR!AS · 
I OE ARBUIJETURA E URBANISMO E OE ED!FICACOES 
: 0901 

I 
I 

'I 

FUNCIONAHEHTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

INVESTIHENTOS I 
I 

I 19001.10070251.187 I !000 I 
I I CONSTRUCAO E AHPLIACAO DE PREO!OS E PROPRIOS 00 PODER PL~LICOI, 

I et01 
CONSTRUCAO DO PREOIO DA CAHÀRA LEG!SLATJV~ 

I 
: f902 

NATUREZA DA DESPESA I 
INVESTIMENTOS ·I 

I 

I 
I 

I l 
I 1900!.16915751,!01 1.6000 

CONSTRIJCAO E AHPL!ACAO OE PREO!OS E IROPR!OS 
I 

NATUREZA DA DESPESA I 
INVESTIHEIIT OS I 

I 
l IHPLANTACAO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES OE URBAN!ZACAO 
I I 1001 
I IHPLANTACAO OE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES OÉ URBAN!ZACAO 
I 
I 
I 

NATUREZA OA DESPESA I 
INVEST!HENTOS I 

CrS i,U 

I 
I 
I 

RECUR~ DO TESOURO I 

PROJETOS I ATIVIDADES 
. I 

29.000.000 

--I 

r orAL 

1. 
I 

. I 
1 

2M00.0il0 I 

100.010.010 : 
I 
I 
I 
I 

31.006.900 : 
I 

I 
I 

40.m.eee 1 
I 

3t.10U0i l 
I 
I 
I 
I 

39.019.00~ : 

I 
6&.000.000 I 

4M00.000 
29.000.000 

' . ' 

. I 
220.000.000 I 
166.010.0~ : 

I 
I 
I 
I .. 
·' I 
I 
I ,-
1 
I 
I 
I 
I 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-fefra 3 1659 

AIIEXO lt Cr5 l,U 
----------------------------------------------
IC<\MCELAliENTO PROGRA~A DE TRABÚHO 
I 
I 
I ANEXO A LEL No. DE DE DE 1998 
1--------------- ----
1 I . 
I CODIGO I ESPECIFICACAO 
I I 

I 
I 

REMSOS DO TESOURO : 
---------·------: 

PROJETOS 
I 
I ATIVIDADES 
I 

TOTAL 

I ---------·--------------~'-------
1 
I 
I 

!9993 SERVICO AUTONOHO DE LII!I'EZA URBANA 

eee0 . •I 19663.!06002!2.654 
I 
I 

EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE VIAS 
E LOGRADOUROS PUBLICOS 

I em 
:o FUNCIONI\MENTO DO SERVICO AUTONOHO DE LIMPEZA URBANA 

I 
I 
I 
.I 
I I 

28006 I SECRETARIA DE TRANSPORTES 

NATUREZA DA DESPESA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

1. 26063 I ADHINISTRACAO DA ESTACAO RODOVIARIA DE BRASILIA 
I I 
1 2eee3.!6BB5322.e53 1 8eee 
I ATEND!HOOO AOS USUARIOS DE TRANSPORTES URBANOS E 
I I INTERESTADUAIS DO PLANO PILOTO 
I. I 168! 

FUNC!ONAHENTO DA ADHINISTRACAO DA ESTACAO RODOVIARIA 
I 
I NATUREZA DA DESPESA : 
I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 
I 
I O I 
I 2!000 I SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO I 
I 21002 I ' SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO -·ENTIDADES SUPERVISIONADAS I 
I I 
1 21002.840702!2.856 1 ·8008 
I EXECUCAO DE PROGRAMAS DE FOHENTO AGRUPECUAR!O E PRESERVACAO 

DOS RECURSOS NATURAIS 
: eeoi 
l FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO ZOOBOTANICA 
I 
I . NATUREZA D.A DESPESA 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

2!002.088534!2.900 : 0000 
I HAHUTENC<\0 E CONSERVAC<\0 DE ESTRADAS VICIHAIS 
I 0Bil 

CONSERVACAO DE ESTRADAS V!CIHA!S 
I 

NATURÉZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 

. I 

I 
I 
I 

u.eeuee 

6t.ee8.eee 
I 

5.003.001 

!1.000.000 : 

I 
1&.100.000" : 

5.110.808 

5.801.&00 

61.660.060 : 

s.eeueo : 
5.880.000 : 

!5.100.800 
15.009.800 

• ' . 



1660 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO CO,NGRES~O )'IAC!ONAL (Seção II) MJ'!O cje 1990 

ii);EJCO I! Cr5 1 .o~ -----------------------------·-------------------
I CANCELAMENTO 
I 
I 
I A.~EXO A LEI No. OE DE 

PROGRAMA DE TRABALHO 

OE !990 RECURSOS DO TESOURO I 
1----------·-- --- I 
1 I 
I COOIGO I ESPEC.IFICACAO 
I 
I 
I I 
I 5100! I FUNDACAO ZOOBOTAN!CA DO DISTRITO FEDERAL 
I I 
I 5!002.04070212.056 : 0000 
I I EXECUCAO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AGRUPECUAR!O E PRESEIIVACAO 
I DOS RECURSOS NATURAIS 
1 1 em 
: (]) FUNCIONAMENTO DA FUNOACAO ZOOBOTANJCA 

I t!ATUREZA DA DESPESA I 
I 
I 1· 
I 5l002.0BB534!2.!00 : 0000 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 
I 

I I HANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICJNAIS 
I 
I 

: 0001 
I CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 

NATUREZA DA DESPESA I 

PROJETOS 

I. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
AT!VIDADES · I T O T A l 

·-----'---'---'-.;..: 
: 

I 
!9.000.009 : 

I 
I 

19.000.!00 : 

5.m.0oo : 
I 

15.tee.000 I 
I 
I 
I 
I 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES l 5.e00.000 I 

22000 I SECRETARIA DE SEGIJRAHCA PUBLICA I ·: 243.000.000 I 
22002 l SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - ENTIDADES SUPEIIVJSIOIIADAS (<) l 8.000.000 I 

22M2.06305351.85! l 0000 
I RENOVACAO DA fROTA DE VEJCULOS DO DETRAN 8.000.000 I 
: 0001 

o RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS 

MATlli!EZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL I 8.009.000 l 

I 

520&1 : DEPARTAMENTO DE TRANSm DO DISTRITO FEDERAL • 8.000.0&1 ·• 
I I 
l 52001.06305351;051 I 0&00 
! ' I REHOVACAO DA FROTA DE VEICULOS ÓO DETRAN . s.oeo.o00 : 

' 
I 0001 

I RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS I I 
I I .I 
I llATUREZA DA DESPESA I I 
I OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL l 8.0e0.eoe : I 
I I I I 
I 22003 I POLICIA Hll!TAR DO DISTRITO FEDERAL . I . I 215-A00.10& : 
I I I I 
: 22003..06300251.018 : 0000 I I 
I I PLANO DE EDIFICACOES DA POLICIA HlllTAl! 5.eee.m .: I 
I I J.. ---------- ------



Maio de !990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

AlUiXO II. 
~---------------+---------·---- ---+---

·1 CAMCELAMEMJO 
I 
I 
I ANEXO A LEI No. DE 

Pi R O G R A K A D E TR A 8 Al H O 

DE DE 1990 
1--,----------------·----~-----·---· 
I I· 

COD!GO ESP~C!F!CACAO I PROJETOS 
I . 

Jf':\ 
'lY 

I 

I t001 
I COh'STRUCAO DA SEDE DO QUARTO 8ATALHAO M PK - GUARA 
I 

0002 
CONSTliUCAO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR 

I 
NATUREZA DA DESPESA I 

INVESTIMENTOS I 
I 
I 
I 

NATUREZA DA DESPESA. I 
INVESTIMENTOS I 

. I 

221!03.06301772.060 0000 
, POL!CIAHENTO OSTENSIVO E FARDADO I 
10901 i . I 

FUNCION~HENTO DA POtiCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
I 

NATUIIEZA DA DESPESA I 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 

I 
22004 CORPO DE 80NBEIROS DO DISTRITO FEDERAL I 

I 
220~4.0630178!.033 eee~ 

o 

REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOiiBEIMS DO OISTliiTO FEDERAL 
09&1 

REEQUIPAliENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 
I 

I NATUREZA DA DESPESA I 
I JNVESTIHENTOS I 
I I 
J. :. 

23000 I. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE I 
23002 I SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.- ENTIDADES SUPERVISIONADAS (<) I 

: 23602.08480251.876 : 0000 
I 
I 
I 
I 

I I CONSTRUCAD DO PALAC!D DA CULTURA DE BRAS!LIA 
I I 0001 
I CONSTRUCAO DO PALACIO DA CULTURA 

1. 
HATUIIEZA DA DESPESA I 

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL I 
I 

I 
I 
I. 

5.000.000 : 
I 
I 

I 
10.000.000 : 

20.000.000 : 

I 
20.001.000 : 

I 
I 

I 
I 

5.000.000 I 

I 
I 
I 

s.m.0o0 : 
I 

Quinta-feira_ 3 ]661 

I 
I 
I 

RECURSOS 0.0 TESOURO I 
---

I 
Al!VIOADES • I T O T A L 

200.00!.000 : 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 

.I 
200.000.000 : 'I 

:' J 
20.000.009 I 

I 

I 
5.000-ei!O 
s.000.e00 

-------------·-----------



· 1662 Quírita-feira · 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . 

ANEXO II 

;-;-NC-El.Mt--~~------------r;·~-~-~;-~~ T R A 8-A L ~~-0----------

1 
I 

Maio de !990 

CrS 1,tt 

I 
I 
I 

I AHEXO A Li! No, 
I 

DE DE DE 1911 . RECURSOS DO TESOURO : ------------------.,----
I 
L CODlGO 
I 
l:-'·---

ESPEC!FICACAO 

1 I , 
I 530!1 I FUIIDACHO CULT11llAL DO DISTRITO FEDERAL 
I I 
I 53991,!848!251.!76 I 0000 

CONSTRUCAO DO PALAClD DA CULTURA DE BRASll!A 
I 1991 
I CDNSTRUCAO DO PALACIO DA CULTURA 

I 
I 
I I 

I 
l 
I 

NATUREZA DA DESPESA I 
OUTRAS DESI'ESAS DE CAPITAL I 

-----------------1-
1 

PROJETOS 

! 
I 

5.0!0.0!1 : 
I 
I 
l 

5.000.t08 I 

ATIVIDADES TO TA L 

5.!00.!00 I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 

(>) NOTA: UNIDADÉS TRANSFERIDORAS HAO SOMAM ~O "TOTAL DESTE ANEXO T O T A L 746.000.000 I 629.000.000 I !.369.000.000 
I I 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Crll,ll 

IOOC!!AI'OOO 11061AHA DE TRABALHO 
I 
i IS!O! SEC!ETIIIIIA IA FAZOOA 
I 15911 FIRtnO DE DESENWI.V!HEJITO DO D!S!ill~ FEDERAl - FIINliEFE RECtJIISOS DO IESOIJI!O 

1---------------------------------------------~--------------: 
I 
I CDO!GO E S PE C IF I C AC A O PROJEIOS ATIV!DiiiiES T O T A L 
I 
:----------------------:-------------: 
: 15911,1317121 1.14! i IIII 
I OBRAS E REESU!PAI'i!ITGS IIE ORUAOS DO G!IF 

I III! 
EXECUCAO IIE OBRAS E REEIU!Pi\liEHTO DE DRGAOS DO 6DF 

IIATllllill DA OESI'ESA 
loVESTIIIENTOS !3.!22.493,SB 

I I 
: 15911.131712! 1,142 l IIII 
I . OBRAS 11E IIELHORAI!EllmS HO Pi.A.~O PILO!O E C!DAIIES SAffiriES 
I I IIII 
I EXECUCAO DE ORlAS DE HEUIORAIIEIITOS NO PL!JiO PILOTO E CIDADES 
I SATELITES 
I 

IIATliiiEZA DA DESPESA 
lHIJESTII.EiflOS IJ.3S!.!7!,76 

I 1591! .1317!1S I ,tll i IIII 

13.112.493,58 : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

!Ul1.!74,7ó I 

I OIIRAS DE CO/IS!RIJCAO DE PARIUES E SERV1COS !IJIIINIS!I!AT!VOS 9.6!9.371,21 : 
I IIII I 

CO!IS!RUCAO DE PARSUES E SERV!COS ADIHHJS!I!ATIVDS NAS CIDAIIES 
SAffilTES .. IIATIIREZA ilH DESI'tSA l • . . 

I l/IVESTJIIEN!OS : 9 .6!9 .371,21 
I I 

15901.131~31 !.178 : IIII 
APL!CACOES COI! RETOR~ • 55.41:1.787 ,!1 : 

: 18111 ,. 
I APGIO AO SETOR PIODUT!~O I 
I 
I 1!\TliiiEZA ilH DESJ'ESA ' 
I · ThVES!!IIE!ITOS 55.483.787 ,fi! : 

I 
: !5111.1318135 !.!H : !!ii I 
I ' AllliOOO DE CAI'I!Al DE EIII'RESA$'00 lrtiF I 3!1.8:!6.473,76 ' : teo1 

I SUBSt:RIIl\0 DE CAP!Tii. DE EliPRESÁS 00 GDF 
I 
I IIATliiiEZA DA DESJ'ESA 
I IHVES!li.EiflDS I 38.836.473,71 I 

I I 



1664 Quinta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

MEXO III 

ICI.mAIIOOD PR06RAK~ DE TRABALHO 
I 
I 15111 SEtiiETAII! DI FAZEIIDA 

15'111 FUNDO DE OESE~VOLV!HENTO DO D!STRIID F!OEJ<AL - FUI/I)EfE 

'cOO!SO . ESPEC!f!CACAO PRCJETOS 

Maio de 1990 

trl 1,11 

RECURSOS DO TESOURO 

AT!Vlllo\IIES r orAL 

I 
I 
I 

----------------------:~--
1 I . I 

15911,0310!51 1,1!5 : 6001 . I I 
I DESE!IICLVIIIDITC C!EIITIFICO E iEC~OLOGICO I I 
I IIII 1 I I 
I DESEHIJO!.VlliEIHO C!EIITIF!CO E TECliOLCGJCC I 
I I 
I NATUREZA DA DESPESA I 
I li/JESTIIIEiiTOS I 465.239 .~5 I 

I 
I 151'1!.1413111 1.119 I Iiii 
I OBRAS E EiU!PAliEl10S DO SISTEiiA OE APOIO AS AT!VJDAOES PROiliJllVASl 

; 1;e1 
ElECUC!\0 DE OBRAS E AQUISIC!\0 ,DE E!UIP~'IEIITOS PARA C S!Sl~ 
AGIIICO!.A 

. l 

I I 
I 
I 
I 
I I 

I 
IIATIJREZA DA DESPESA l 

lliVES!liiEIITOS I 
I . 

17.751.832,25 : 
I 
I I !5'111.1117166 1.031 I 611& . 

I OBRAS NOS JAADINS IOTA~!CO E ZOOLOGICO DE BRASILIA 
I I III! 
I I ~ DE OBRAS HO JAAOIK BOT~IICO 
.1 
I 

1112 
EX!:COCAO DE OBRAS ~O JllDIK ZOOLOGICO 

I !SI'I!.M3il79 !.m : IIII 

IIATIIRELI DA OCSPESA 
lliVEST!IIEIITCS 

IIATUIEL\Ih\ DESPESA I 
liMSTIIIi:NTOS I 

I 
I 

l I OIIRAS E EIU!PiliiENlDS DO SISTEI\\ Dr S<lil~A~ PUiUC!\ 
I III~ . 
I I OBRAS E MU!Sll:!\0 DE EIUIPAIIEIITOS PAAA A PHDF 

I 
I 

.I 
IIATUiEzA lh\ DESPESA I 

6103 
OBRAS E AQUISIC!\0 Dr E!UIPAIIEIITOS PARA O CSDF 

I>'I'ESTII'.EHTCS : 
I 
I 
I 
I 

IIATUIELI DA DESPESA I 
· INVESTII1EIITOS I 

I 

5.~B.458,Sf I 
I 
I 
I 

5.~8.458,81 ' 

1?.m.m,6S 
I 
I 
I 
I 
I 

1B.973.136,1t I 
I 

465.23?,45:' 
I 
I 

I 
I 
I 

17 .~.832,25 : 

11.196.917,62 : 
I 

I 
! 
: 

38.698.315,65 I 
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ANEXO III Cri !,ti 

IC!HCflA'IrNTO PIOSRAU DE l!ABALHO 
I 
I 15111 SWIETAII! úA FeZEhliA 
I 15!Sl fUtlllO DE DES!:NVOlVmNTO DO DISTRITO FEDERAL - Í1l!iDUE IECU!SOS ~~ TESOURO 
l-----------------------------------------------------------
1 
I C®IGO ESHCIFICACAO PROXTOS ATI\IIDAilES fi T AL 
I 
1:-----:---------------:----.:--------
1 I 
I 1591!.1842IS'd 1.147 I IMI 
I. I OIIRAS E EiU!PAI'lliiOS DO S!STEHA DE EDUC!CIIO 
I I IIII 
I I OIIRAS E MUIS!CIIO OE EIUIPA!IEliTOS PAliA O EliSIIID FWII~'IrN!Al 
I I 

I I!ATUREZA DA DESPESA 
I IHVEST!IIOOOS !14.161.781,11 
I 

15911.1813199 1.149 : mi 
I OIIRAS E EQUIP~IEI!!OS DO S!STEI'A DE EDUCACAIJ 
! III! 
I OBRAS E AIUISICIIO DE E~JIPI~EliTOS PARA O EliSIIIO HEOIO 

IIA!IIiEZA DA DESPESA 
I IHVEST!IIOOOS &.651.759,43 
I 

1591!.1Blma I.B33 : me 
OBRAS DE COh~TiUCAO OE PAIQUES RECIEAT!VOS E DESPORTIVOS 

IIII! 
I CONSTRUCAD DE PAAIIIES RECREATIVOS E DESPORTIVOS HAS CIMDES 
I SATELITES 
I 
I I!AllREZA DA DESPESA 
I JIMSTIII<!!TOS !5.55Y.I!9,66 
! I 
I ISVI!.IB-illll7 !.141 I IIII 

OBRIIO E EIUIPAI'.EI!TDS DO S!STEIIA CIJLT111AI. 
! I lei! 
l I EXECUCIIO DE OBRAS E AiUISICAO OE EiUIPAI!EliTOS PARA O SISTEHA 
I I Clll!URAL . 

I 
I 
I I 
I !5!11.!158515 !.167 : me 
I OBillS OE liRBir/UZACAD 
I. 11111 

NATUREZA DA D<SI'ESA 
IIMS!InEliTOS 9.l!2.465,96 : 

I I' UIBANJZACAO DO PLANO PilOTO E C!DirilÉS SAilli!ES I 
I 

NATIREZA Dlr DESpES! I 
I 

I 
I 

I I 
1 !5911.!160326 !.135 1 me 
I OBRAS DE IIEtHOIIA DOS SE!i!COS flii,'ERAA!OS 
I I Iili 

01!!110 DE IIELHOR!Ir DOS SERVICOS fliWR!OS 

lhVESTII'.OOOS. I 48.4!1.113,94 I 
I 
I 
I 
I 
I 

ll4.1ll.711,!1 

I' 1.157.759,43 
I 
I 

!.1!2.465,96 I 
I 

.W.4!1.113,94 : 

l55AU.75 : 
I 
I 
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MO:O III Crii,OI 

I CAlliii.MEHlO P~OSRAKA O E tRABAlHO 
I 
I 1511l 5ECP.ETARIA OH fAlEMO! 
I 15%1 fUIIDO O( DESElil'ilLVIWi10 00 DISTRTTO fEIEIAL.- FUh~EfE iECUISOS 00 l(SOUIO 

.. • I 
~Oiro ESPEClfiCAC!'o PROJETaS AmlOADtS TO l Al 

I I I 
I HAllJIEZI DA DESPESA I I ~ 
I III'IESTIHENIOS I 655,1Íó,7> I 
I I I 

15911.1161327 1.136 I IIIi . I I 
Ollt\S OE Alll'l!ACAO 00 SIS!EliA OE ItUKINACAO PUBLICA I 28.m.27a.~a 

: tlli I 
I AIII'LIACAO 00 S!SlEliA OE Illli!IN~CAO PUBliCA NO Pl.t\110 PltQIO E I 
I CIDADES SATELIIES I 

.I 
HAIIJREZ! liA DESPESA I 

IN'IESTlKEHl OS : 28.293.27a.~a 
I 

15111.1375~28 !.173 I IIII I I 
OBRAS E E8UIPA.'1EIITOS DO SISTEIIA.OE SAUOf I I 15.296.128,5t ' 

:teu 1. I 
EXECIICAO OE Oli!I!S E AIUISJCAO DE EWIPAliEI!fOS DO SISTEIIA OE I I 
SAUOf I 

I 
HATIJREZ! DA DESI'ESA I I 

lhVESIIIIE!IlOS I 15.296.128,50 : 

I 1591l.li76325 1.126 I III! 
llõRAS E EGUIFH118tiVS 00 SISID\\ iiE SA.I'"oM<lilO 8ASICO . ' 1.S91.m,.a ' : teu 

1. I EXECIICAO OE OBRAS E AaU!SlCAO OE EiUIPAKENlOS PARA O SIS!EliA OE 
I liAlAKENlO OE liXO I 
I I 
I NAllJIEZ! liA DESPESA I 
I IN'IESTIHEIITOS : 1.891.~8l,óa I 
I I I I 
I 15'1i1.137óW 1.127 : iii! I I 

Ili'l.t\lilOCAG OE GALERIAS OE !GUAS Plll'IIAIS I I 2Ul:i.lel,ee • 
I Iii! I I 

lli'I.ANIOCAO OE GALERIAS OE AGUt\S PLUVIAIS ~O FI.AliO PilOTO E I I 
.CJOilOES SATEllliS I I .. 

' I' I 
NAllJIEZ! liA .OESI'ESA : I 

IÃVESTliiE!IlOS : 26.135.:nl,ll : 
I 
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ANElO I!! CrS 1,11 ------------------------------------------------
CAiicruJIENTO PROGIUA OE .TRABAlHO 

15131 SECIIETAl!A DA fAlEiii!A 
15911 FU/100 DE DES81VOLVI~OOO DO D!SliliO FEilEJIAl • FU/IDEFE 

I 

I 
1 

IEC!IlSOS 00 lESOOiO l 

COil!GO E S P E C I f I O C A O I PRO.[!~ AIIV!O{li)ES 
I 

ror AL 

:----------------------1-----------, 
I I 

15911.1376HS 1.148 I IIII ·1 
I OBRAS E t!UIPAIIOOOS 00 SlSTEliA DE SAHEAliL'f!O BASICO I 
11!11 
I EXECIJCAO DE OBRAS E AIUISICAD DE EQUIPAIIOO~ PARA O S!STW DE 
I 5Ah'EAIIEI!TO B~ICO I 

I I I 
I I IIAIUIEZA DA DESI'ESA I 
I I lltVESllliENJOS I 18.171.149,85 
I I 
I 15911.15814B7 1.121 IIII I 
I OBRAS E EOUIPAHOOOS DO SISTEliA DE ASSISmiCTA COMi/JUTAIIA I 
I OH! 
I EXECUCAO DE OBRAS E.AiUISICAO DE EIUIPAHE!IIOS PARA O SISTEI!A 

DE ASS!SmiCIA COIIUNITAIIA 

I 
HATIIREZA DA DESI'ESA l 

lltVESTlHE!ITOS l 
I I 
I 15911.16Sil53! 1.131 l 1011 

OBRAS DE CDHSTRIJCAO DE ESTR{li)AS VICINAIS NAS CIDADES SATELITES 
I IIII , 
I CDI!STROCAO DE ES!J!!]AS VICIJI!IS N~S CID!DES malTES ,. 
' 

I 
I 
I 

HATIIREZA DA DESI'ESA I 

11.651-11W,6S l 
I 
I 
I .. I 

I 
I 
I 
I lltVESliME!IlOS l 5.378.551,11 
I I 

1598!',16SS53S 1.132 l 1011· 
OBRAS E E!UIPAi'El!TOS DO SISTEI!A DE TRAIISPD!!E 

11111 I 
EXECUCAO DE OBRAS E AiUISICAO DE EQUIPAHE!ilOS PARA O SISTEMA DE I 
TR~'!SI'Dl!ES I 

liA IUIEZA DA UESI'ESA I 
lh'VESl!HEIIlOS l ~7 .783,481.19 

I 

·I 
IB.t70.1l9,SS l 

I 
I 

' ' 5.378.551,11 l 

~7 .7SJ.~SM9 l 
I 
I 

------------------------------------------'------1------
I 

I O T A L l 517.217.111,11 
I 

l 
1,11 l 517.217 JIB.H 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Em discussão a redaçáo final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussáo. 

Em votação.--
.Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à sançãoâõ--Gove"riiãdor do 

Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 2: 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter~
mos do art. 376, e, do Regimento Inter
no) 

VotaçãO, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 56, de 1989 
(n"' 53/89, na Câinara dos Deputados), 
que aprova o texto da Conve_nç~o n9 139, 
da Organização lnteniãciorial do Traba
lho- OlT, sobre a Prevenção e o Con
trole de Riscos Profissi0n3is causadoS 
pelas Substâncias ou AgenteS Cancerí
genos, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 30 de março último. 

Passa-se ã votação do projeto, em turno 
único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam q-ueiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à promUlgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nf 56, DE 1989 

(N9 53189, mi Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n• 139, 
da Organização Internacional do Traba
lho - OIT, sobre a prevenção e o con
trole de riscos profissionais causados pe
las substâncias ou agentes cancerígenos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprovado o texto da Con

venção n~ 139, adotada na 59• Reunião da 
Organização Internacional do Trabalho -
OIT, realizada em Genebra, no ano de 1974, 
que dispõe sobre a prevenção e _o controle 
de riscos profissionais causados pelas subs
tâncias ou agentes cancerígenos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 3: 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter· 
mos do art. 376, c, do Regimento Inter
no) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 59, de 1989 
(n9 97/89, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre 

Transporte Aéreo Regl!lar_ en_tre o oP~ 
verno da República Federativa do_ arasil 
e o_Govemo da RepúbliCa da Venezuela, 
assinado em Caracas, em 11 de novem
bro de 1989, tendo 

PARECER; proferido em plenário, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, favorável ao projeto, com emen
da que apresenta. 

A-matéria constou da Ordem do Dia dei. 
sessão do dia 30 de abril último, tendo a dis
cussão sido encerrada. 

~assa-se à votação do projete;, em turno 
único, sem prejufzo da emenc;Ia. _ 

Os Sr~_· Sép.adores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

AproVado. 

É _o seguinte _o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO ~LEGISLATIVO 

_ N! S9, _DE \989 
(N9 97/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo Regular entre o Gover-- · 
no da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Venezuela, 
assinado em Cai-acas, em 11 de novembro 
de 1988. 

O Congresso N aciona decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre Trailsporte Aereo Regular entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Venezuela, assi
nado em Caracas, em 11 de novembro de 
1988. 

Parágrafo único.- Ficam sujeitos à apro
vação do Congresso Nacional.quaisquer atos 
que poSsam·-resultar em revisão do referido 
Acordo, bem como quaisquer ajustes com
plementares ao mesmo. 

Art. 2P Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Em votação a emenda. 

Os S!s. _Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai a Comissão Direiora para 

redaçãO finaf. 
É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDAN"l 
Dê-se ao parágrafo único do art. 1 o a se

guinte redação: 
"Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro

vação do Congresso Nacional quaisquer a tos 
que possam resultar em revisão do referido 
Acordo, bem como quaisquer ajustes com
plementares que, nos termos do art. 49, I, 
da ConstitUição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao património na
cional." 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 4: 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 376, e, do Regimento Inter
no.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 68, de 1989 
(n<? 119/89, na Câmara dos Deputados), 
que aprovam o texto do Acordo Comer
cial entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil i o Governo do Reino 
Hachemita da Jordânia, subscrito em 
Amã, -em 15 de junho de 1989 (depen
dendo de parecer.) 

Solicito ao nobre Senador Mauro Berre
vides o parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, _através da Mensagem n\' 
450/89 o Poder Executivo submete ã conside
ração do CQ_ng_resso Nacional o Texto do 
Acordo Comere~ entre_ o Brasil e a Jordâ
nia, assinado em Amã, a 15 de junho de 1989. 

O referido· acordo contempla a concessão 
do tratamento de Nação Mais Fav_orecida 
(NMF) tomando, como oonsigna a Exposição 
de motivos, "maiS slgriificativo do ponto de 
vista de intercâmbito comercial e das relações 
económicas". -

A medida visa ampliar as ora tíbias relações 
comerciais com a Jordânia, pois mal atingi
ram em 1988 a quantia deUS$ 30 milhões. 

-Em seu parecer perante ã Comissão de Re
lações Exteriores da Câmara dos Deputados, 
o ilustre Deputado Francisco Benjamin escla
rece que "torna-se de crucial importância res
saltar que o Brasil tem potencial, Know how 
e tudo o mais para produzir mercadorias 

a serem exportadas para qualquer lugar do 
mundo". E bem de ver que o acordo em 
questão facilita tal objetivo. 

O ato jurfdico internacional ora sub exame 
prevê as isenções, as vantagens e as conces· 
sões; o incremento comercial; a realização 
de feras e exposições; as medidas destinada 
a facilitar o fluxo de produtos; a fixação de 
preços com base no mercado internacional; 
o estabelecimento de uma Comissão Mista 
que zele pelo Acordo; e contém anexo que 
discrimina a lista de produtos a serem nego
ciados. 

Parecer 

Tendo em vista os amplos benefícios decor
rentes do ato jurídico ora submetido ao Sena
do Federal, especialmente para o aprimora
menta das já boas relações entre o Brasil 
e a Jordânia, sou de parecer que deva ser 
aprovado na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo da Câmara dos Deputados. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno 
único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem deseje fazer uso _da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
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Os Sis. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado_. 
A matéria vai à promulgação 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRJ::TO LEGÍSLATIVO 

N' 68, DE 1989 
(N9 119/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Comercial 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Reino Hache
mita da Jordânia, subscrito em Amã, em 
IS de junho de 1989. 

O Congresso Nacional decre'ta: 
ArL _ I~ Fica aprovado o fexto do Acordo 

Comercial entre o Governo da República Fe':' 
derativa do Brasil e o GOVei"iio do Reino Ha
chemita da Jordânía, subscrito em Amã, em 
15 de junho de 1989. 

Art. zo Este decreto legislativo entra em 
yígor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabot JúniOr) -
Item 5: 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 222, § 2~ do Regimento Inter
no) 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 4, de 1990, de autoria do Sena
dor Jarbas Passarinho, solicitando, nos 
termos regimentais, que o Senado Fede
ral expresse:, junto ao Governo daÁfríca 
do Sul, votos de_ congratulações pela li
bertação do Líder Nelson Mandela e pe
las medidas adotadas visando a progres
siva eliminação d_o apartheid, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
101, de 1990, Comissão 

- de Relação Exteriores e Defesa Na~ 
clonai. 

.Em votação o requerimento. 

O Sr. Mauro Benevides- Pêço·a·palavra 
para encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,· se 
presente a este plenário estivesse, neste ins~ 
tante, o eminente Senador JarbasPassarinho, 
caberia, certaménte, a S. Ex• encaminhar a 
votação do Requerimento xt_ 4, que, agora, 
se aprecia, através do qual, são solicitados 
votos de .congratulações pela libertação do 
Líder Nelson Mandela e pelas medidas adota
das, visando a progressiva eliminação 'do 
apartheid, conforme destacou amplamente a 
imprensa internacional. _ _ _ _ __ _ 

DiiíamõS-a V~ Ex', Sr. Presidente, já que 
ausente está o ilostre representante do PDS, 
que esta Casa expressará-no acolhimento des
se requerimento, o seu estímulo e o seu apoio 
ãquela luta encetada pelo grande Líder, e . 

que sensibilizou ás correntes de opinião pú
blica da Humaniçlade.· 

Portanto, os_ nos59s apfausos e votaremos 
favorave-fmente ao. reque1jmento do nobre 
Sen8d0r Jarbas.Passã.rinho. 

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) -
Em· votaÇão o requerimento.··- . . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

A Presidência fará cumprir a deliberação 
do P.lenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 6: 

(lncluído em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 222, § 29 do Regimento Inter-
no) ~. 

Votação, ern turno único, do Requeri
mento n9 5, de 1990, de autoria do Sena
dor Jarbas Passarinho, solicitando, nos 
termos regimentais, que o Senado Fede
ral, pelo voto de aplauso, expresse, atra
vés das Embaixadas_ da Polônia; da Tche
coslováquia, da Roménia e da República 
Demoçrática Alemã, acreditadas no 
Brasil, o regozijo pela democratização 
de seus regimes políticos, e pela decisão 
de convocar eleições gerais, pelo sufrá· 
gio universal e que sejam apresentadas 
congratulações ao Governo da União 
Soviética pela decisão de eliminar o mo~ 
nopólio político do Partido Comunista, 
tendo 

PARECER, FAVORÁVEL, Kob n' 
-~102, de 1990, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados._ (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação 

do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ~ 
Item 7: 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 222, § 2~, _do Regimento In
terno) 

Votação, em turno único, ao Requeri
mento n"P 9, de 1990, de autoria do Sena
dor Humberto Lucena, solicitando, nos 
termos regimentais, a inserção em ata 
de um voto de censura ã invasão do Pa
namá por contingentes das Forças Arma
das norte-americanas,_ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
103, de 1990, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na~ 
cional. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores- que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
. Aprovado. _ _ _ 
-A-PieSidêici3. fãrá cumprir- â. deliberação 

do PlenáriO. -

~ O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 67, de 1990, do Senador Ale
xandre Costa, solicitando a retirada, em 
caráter definitiVo, do Projeto de Reso
lução n9 14, de 1990, de sua autoria e 
de outros Senhores Sen_a4ores, que auto
riza a instalação nas dependências do Se
nado- Federal de gabinete do Vice·Pre
sidente da República e dá -~ut~s provi-
dências. -- - -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o apróvam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de 

Resolução no 14, de 1990, será definitivamen
te arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabõr Júnior) -
As matérias constantes dos itens 9 e 10 ficam 
com a votação adiadaj em virtude da falta 
de quorum qualificado de que dependem, por 
se tratar de emendas constitucionais. 

São os seguintes os itens ~uja aprecia
ção ficam adiaàas: --

Votação;em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n9 3, 
de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e 
altera a redação do inciso 1I do art. 161 
da Constituição Federal. 

Votação, em primeiro turno, da Pfo
posta de Emenda à Constituição n9 4, 
de 1989, de autoria do Senador Leopol
do Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescent~ um § 69 ao art. 59 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transi
tórias. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 11: 

Discussão, e:rD. i:urno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n979, de 1989 (n\' 
2.255189, na Casa de orl.gem), que insti
tui normas procedimentais para oS pro--

... _çessos que especifica, perante o SupefiOr 
-Tribunal de Justiça e o Supremo Tribu

nal Federal,_ tendo 
PARECER, sob n' 57, de 1990, da 

Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidada

nia, favorável ao projeto e contrário à 
emenda apresentada perante à comis
são. 

Em discussão o projeto e a emenda, em 
turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto. 
OS-Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado, sem prejuízo da emenda. 

_::__Em votação a emenda, de parecer contrá
rio. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram· 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitada. 
A matéria vai à sallção. 
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É o seguinte o projeto. aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 79, DE 1989 

(N• 2.255/89. na Casá de origem) 

Institui normas procedimentais para os 
processos que especifica, perante o Su~ 
premo Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal. 

O Congresso NacioD.al decreta: 

TÍTULO I 
Processos de Competência Originária 

CAPÍTULO( 
Ação Penal Originária 

Art. 19 Nos crimes de ação penal públi
ca, o Ministério Público terá o prazo de 15 
(quinze) dias para oferecer denúncia ou pedir 
arquivamento do inquérito ou das peças in
formativas. 

§ l!> Diligências complementares Pode
rão ser deferidas pelo relator, com iriterruP"" 
ção do prazo deste artigo. 

§ 29 Se o índiciado estiver preso: 
a) o prazo para oferecimento da denúncia 

será de 5 (cinco) dias; 
b) as diligências complementares não in~ 

terromperão o prazot salvo se o relator, ao 
deferi~las, determinar o relaxamento da pri
são. 

Art. 2!' O relator, escolhído na formare~ 
gimental, será o juiz da instrução, que se rea
lizará segundo o disposto neste capítulo, no 
CódigO de Processo Penal, no que for aplicá
vel, e no Regimento Interno do TribUnal. 

Parágrafo único. O relator terá as atribui
ções que a legislação processual confere aos 
juízes singulares. 

Art.--3!' Compete ao relator: 
I-determinar o arquivamento do inqué

rito ou de peças informativas, quando o re
querer o Ministério PúblicO, ou subrileter o 
requerimento à decisão competente do Tri
bunal; 

II -decretar a extinção da punibilidade, 
nos casos previstos em lei. 

Art. 49 Apresentada a denúncía ou a 
queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do 
acusado para oferecer resposta no p!azo de 
15 (quinze) dias. 

§ 19 Com a notificação, serão entregues 
ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, 
do despacho do relator e dos documentos 
por este indicados. 

§ 2Y Se desconhecido o paradeiro do acu
sado, ou se este criar dificuldades para o que 
o oficfal cumpra a diligência, proceder-se-á 
a sua notificação por edital, contendo o teor 
resumido da acusação, para que compareça 
ao Tribunal, em 5 (cinco) dias, onde terá 
vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, 
a fim de apresentar a resposta prevista neste 
artigo. 

Art. 5!' Se, com a resposta, forem apre
sentados novos documentos, será intimada 
a parte contrária para s-obre ele se manifestar, 
no prazo de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo único. Na ação penal de incia
tiva privada, ser~í" ouvído, em igual prazo, 
o Ministério Púbfiêá. · · - · · · - · · 

Art. 6? A seguir, o relator pedirá di3 pa
ra que o Tribunal delibere sobre o recebi
mento, a rejedçà:Q da denúnCia ou da queixa, 
ou a improcedência da acusação, se a decisão 
não depender de outras provas. 

§ 1 ~ No julgamento de que trata este arti
go, será facultada sustentaç~o oral pelo prazo 
de 15 (quinZe) minutos, primeiro à acusação., 
depois à defesa. 

§ 29 Encerrados_ os debates, o Tribunal 
p:lssará a· deliberar. deternlinando o _Presi
dente as pessoas que poderão permanecer 
no recinto, observado o dis.posto no inciso 
II do art. 12 desta Lei. 

Art. 7o Recebida a denúncia ou a queixa, 
0- relator designará dia e _hora para o interro
gatório, mandando citar o acusadO ou quere
lado a intimar o órgão do Ministério Públicó, 
bem como o querelante ou o assistente, se 
for o caso.· 

Art: 89 O prazo para defeSa prévia será 
de 5 (c_in~q) dias, contad9 _do interrogatório 
ou da int.imação ~o def~l!:SJ:?r- 4a.ti~<?· , , .· 

Att. 9~' A instrução obedecerá,.no que 
couber, ao procedimento comum no Código 
de Processo Penal. 

§ 19 O relator poderá delegar a realiza
ção do interrogatório Ou de outro ato da ins
trução ao juiz ou membro-de _tribunal com 
competência territorial no local· de cumpri
mento da carta de ordem. 

§ 29 Por expressa deterininação do re.la
tor, as intimações poderão ser "feitas por carta 
registrada com aviso _de recebimento. __ 

Art. 10. Concluída a inquirição de teste
munhas,_serão intimadas a acusaÇ"ã"O~e a de_fe
sa, para-requerimento de diligências no prazo 
de 5 (cinco) dias. 

Art. 11. Realizad? as diligências, ou não 
sendo -estas requeridas nem d_etermina_das pe
lo relator_, serão intim;ldas .ã.- aGusação i. a 
defesa para, sricessívameri:tê--; iprese-ni:ar6m, 
no prazo de 15 (quinze) dias, alegações escri
tas·. 

§ 1!' Será comum o prazo do acusador e 
do assistente, bem como o dos co-réus. 

§ 29 Na ação penal de iniciativa privada, 
o Mioistério Público terá vista, por igual pra
zo, após as alegações das partes. 

§ 3_9 O_relator poderá, após as a!ega9Ó_és 
escritas, ·determinar de ofício a ieaiização de 
provas reputadas imprescindíVeis para o jul
gamento da causa. 

Art. 12ç Finda a instrUção, -o Tribunal 
procederá ao julgamento, na forma determi
nada pelo regimento interno, observando-se 
o seguinte: 

I -a acusação e a defesa terão, sucessiva
mente, nessa ordem, prazç·de 1 (uma) hora 
para sustentação oral, assegurado ao assis
tente 114 (um quarto) do tempo da acusação; 
II- encerrados os debates. o Tribunal , 

passará a pro-ferir"O julgariteDtO; podendO o 
Presidente limitar a presença no· recinto às 
partes e seus advogados, ou somente a estes, 
se o interesse público exigi[. 

CAPÍTULO II 
Reclamação 

Art. 13. Para preservar a competéncia 
.do Tribunal ou garantir a autoridade das suas 
decisões; caberá reclamação da parte interes
sada ou do Ministério Público. 

Parágrafo único.·- A reclaniação, dirigida 
ao Presidente do Tribunal, instruída com pro
va documental, será autuada e distribuída ao 
relator da causa principal, sempre que pos
sível. 
· Art. 14. Ao despachar a reclamação, o 

-relator: 
I- requisitará informações da autoridade 

a quem for imputada a prática do ato impug
nad.o. que as prestará no prazo de 10 (dez) 
dias; 
II-ordenará, se nece_ssário, para evitar 

dano irreparável, a suspensão do processo 
ou-_cfo ato impugnado. 
·· Aft·.- f5. Quãlq.uei ínteressado poderá 
impugnai o Pedido do reclamante. 

Art. 16. O Ministério Público, nas·recla
mações cj_ue "não houver formui3.do, ierá vista 
do processo, por 5 (cinco)· dias, após o de
curso de prazo para informações. 

Art. 17. Julgando proCedentes a recla
mação, o Tribunal cassará a decisão exorbi
tante de seu julgado ou determinará medida 
ade_quada à preservação de sua competência. 

Art. 18. O Presidente determinará o 
imediato cumpdmento da decisão, lavrando
se o acórdão posteriormente. 

CAPÍTULO III 
Intervelição Federal 

Art. 19. A requisição de intervenção fe
deral prevista noS incisos II e IV do art. 36 
da .Constit_uição Federal será promovida: 
I-de ofício, ou mediante pedido de Presi

dente de Tribunal de Justiça do Estado, ou 
de Presidente de Tribunal Federal, quando 
se tratar de prover e a .execu.ção de ord,em 
ou decisão judicial, com ressalva, conforme 
a matéria, de competência do Supremo Tri· 
bunal Federal ou do Tribunal Superior Elei
toral; 
II-de oficio, ou mediante pedido da par

te_ __ ~:?teressada, q~ando se tratar de prover 
a execução de o~dem ou decisão do Superior 
Tribunal de Justiça; 
I~I- mediante represe~tação do Procura

dor-Geial da RepUblica, quando se tratar de 
prover a execução de lei federal. 

~rt. 20. O Presidente, receberá o pedi-
do: .. 

I - tomará as providências que lhe parece
rem adequadas para remover, administrati
vamente, a causa do pedido; 

11 -mandará arquivá-lo, se for manifes
tamente infundadá, cabendo do seu despacho 
agravo regimentai. 

Art. 21. Realizada a gestão prevista no 
inciso I do artigo anterior, solicitando infor
mações à autoridade estadual e ouvido o Pro
Curadm;.Geral, o pedido sCrá ·distribuído a 
um relator. . 

ParágrafO único. Tendo" em vista o inte
ress·e público, poderá ser permitida a pre:;· 
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sença no recinto 'àS pª-rtês_'e seus advogados, 
ou somente a estes. -

•Art. 22. Julgado procedente o_ pedido, o 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
comunicará, imed~atamente, a decisão aos 
órgãos do poder póblico interessados e requi
sitará a intervenção ao Presidente da Repú
blica. 

CAPÍTULO IV 
"Habeas Corpus" 

Art. 23. ~Aplicam-se ao Habeas Corpus 
perante o Superior Tribunal e Justiça as nor
mas do Livro -III, Título Il, Capítulo X,' do 
Çódigo de Processo Penal. 

CAPÍTULO V 
Outros Procedimentos 

Art. 24. Na açào rescis6ria, nos conflitos 
de competência, de jurisdição e de atribui
çõ~, ,na_revisã,o crími~al e no mandad9 de 
segurança, s_e;r~ aplipada a legislação procea-
sual ,em vigor. _ , _ . . _ _ 
_ Parágrafo único. · No m~Qaçlo çle injução 
eno ha~ data, s~rãQ pbserva!ias, no que 
couber, as normas do mam~ado de &egurança, 
enquanto não edít~a legislaç;io específica. 

Art. 25. Salvo <i_uando a causa tiver por 
fundamento matéria constitucional, compete 
ao Pre~~ente do $uperior Tribunal de Justi
ça .• a requerimento .do Proc~radqr:Ger:;~.l da 
República ou da pessoá juríd.iqa_ de. dii;-eito 
público interessada, ~ pára evitar grav~ lesão 
à ordetn, à saúde, à segurança e ã economia 
pública, suspender, em despacho fundamen
tado, a execução de linlihar· ou de decisão 
concessiva de rit<indadci_dé se'gurança, profe
rida, ern única ou última instância, pelos tri
bunais regionais federais ou pelos Tribunais 
dos Estados e do Distrito Federal. 

. § 1~> _ O Presidente pode ouvir"o iJil:petran
te, em 5 (cinco) dias, e ·o Procurà:dor-Geral, 
quando não forO requerente, em igu81 prazo. 
·- §· -2'1 -- Do despacho que conceder a suspen
são c'aberá agravo regimental. 

§ 39 A suspensão de segurança vigorará 
enquanto pender o-.recurso;ficando sem efei
to, se a decisão concessiva for mantida pelo 
Superior Tribunal de Justiça ou transitar em 
julgado. 

TÍTULO II 
Recursos 

CAPÍTULO I 
Recurso Extraordinário e Recurso Especial 

Art. Z6. Os recursos extraordinários e 
especial, nos casos previstos na Constituição 
Federal, serão interpostos no prazo comum 
de 15 (quinze) dias, perante o Presidente do 
Tribunal recorrido, em petições distintas que 
conterão: 
1- exposição do fato e do direito; 
n -a demonstração do cabimento do re-

curso interposto; --
UI- as razões do pedido de reforma da 

decisão recorrida. 
Parágrafo único. QuaD.do o recurso se 

fundar em dissídio entre a interpretação da 
lei federal adotada pelo julgado recoaido e 
a que lhe haja dado outro Tribunal, o recor~ 

tente fará a prova da divetg'énéià mediante 
certidão; ou indicaÇão do número e da página 
do jornal oficialt ()U do repertório autorizadO 
d~ jurispnidênciã, que o houver publicado. 
: Art 27: ·_Recebida a petiÇãO pela Secre

taria do Tribunal e aí protocolada, será iritr:
mado o recorrido, abrindo-se-lhe vista peló 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentai' 
contra-razões. 

§ lo Findo esS'e prazo, serão os autoscob.
ciusos para admissão· ou não do recurso, .tío 
prazo d~ 5 (cinco_) dias. 

, § 29 Os recursos ~trabrdináíiO e espe
cial serão recebidos no efeito de·volutivo. 
. ~ § ~~ A . .c:I~i~idQ·s os_t:ecurso_s, os autos sê
rao !mediatamente remetidos aó SuperiOr 
Tribunal de Justiça. 

§ 49 Concluído o julgamento do recurso 
especial, serão os autos remetidos ao Supre
mo Tribunal Federal para apreciação do re
curso _extraordinário} se este não estiver pre'
judicado .. __ _ - · - · 

_. _ ~ ?~ . ~a hip-ó~Cse de Q :re.lator do recurso 
especial co.m;i9erar que o Tecurso extraordi
nário é pr~ju~icial daquel~ em.d.ecisão irre
cõ.tí'1Vel, sobrestará o seu julgamento e reme
terá os ;rutos ao Supremo Tribunal Federal, 
para julgar o extraordinário. 

§ 6~ No caso do parágrafo anterior, se 
o relator do recurso exl!aodinário, em despa
cho irrecorrível, não o considerar prejudicial, 
devolverá os autos ao Superior Tribunal de 
Justiça, para- o julgamento do recurso espe
cial. 

Art. 28. Denegado o recurso ·extraordi
nário ou ·o· recui'Só ·especial, caberá agravo 
de instrumento, no prazo de 5 (cinco) diaS, 
para o SUpremo Tribunal Federal ou para 
o Superior-Tribunal de Justiça, confonne o 
caso . 

§ 1~ Cada agravo de instrumento será 
iitstru{do com as- peças-que forem indicado~ 
pelo agravante e pelo agravado, dele constan
do, obrigatoriamente, além das mencionadaS 
no ·parágrafo. úniCQ do art. 523 do_ CódigO 
de Processo Civil, o acórdão recorrido, a peti
çãO. ~C? interposição do recurso e as contra
razões, se houver. 

§ 2~> Distribuído o ãgravo de instrumen
to, o relator proferirá decisão. 

§ 3~ Na hipótese de provimento, se oinS
trumenfo contiver os elementos necessários 
ao julgiimento do mérito do recurso especial, 
o relator_determinará, desde logo, sua inclu
são em pauta, observando-se, daí por diante, 
o prOcedimento relativo àqueles recursos, ad: 
mitida a sustentação oral. 

§ 4~> O disposto no parágrafo anterioi 
aplica-se também ao agravo de instrumento 
contra denegação de recurso extraordinárío, 
salvo quando na mesma causa houver recurso 
especial admitido e que deva ser julgado em 
primeiro lugar. · . 

§ 59 Da decisão do relator que negar se
guimento ou provinlentci aO agravo de instru
mento, caberá agravo pata ·o órgão julgador 
no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 29. É embargável, no prazo de 15 
(quinze) dias a decisão da turma que, em 

recurso especial, divergir do julgamento de 
outra turma, da seçáo ou do órgão esp-ecial, 
observando~se. Q procedimento estabelecido 
no reginiento ipterno,. 

CAPiTULO li 
Recurso Ordinário em "Habeas Corpus" 

Art. 30. oo·recurilo Ordinário para o Su~ 
perior Tribunal de Jus~i_ça,_Q_?Ls d~cis.óes dene
g~at6riaS dé' Habeas COrpus, profei-ídas pelos 
tribunais regionais federaiS Ou pelos tribup.ais 
dos Estados e do Distrito Fe-deraJ, será inter
poSto no prazo de 5 (cinco) dias, com as ra
zões do pedido de reforma. 

Art. 31. Distribuído o' recurso, a secre
taria, imediatamente, fará os autos com vista 
ao Ministério _Público, pelo prazo de 2 (dois) 
·dias. 

Parágrafo único. Coiiclusos os autos ao 
relator, este submeterá o feito·a julgamento, 
independentemente de pauta. · 

Art. 32. Será apliCado; no ·qué coúber. 
ao processo e julgamento do recurso, o dis
posto com relação ao pedido ·originário de 
Habeas Corpus. 

CAPÍTULO III 
Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança 

Art. 33. O r~urso ordinário para o Su
perior Tribunal de Justiça, das_ decisões dene.
gatórias dC mandado de segurança, proferi
das em única instância pelos tribunais regio
nais federais oU pelos tribunais de Estados 
e do Distrito Federal, será interposto no pra
zo de 15 (quinze) dias, com as razões do pedi
do de reforma. 

Art. 34. Ser~o _apljcadas, quanto aos re
quisitos de admissibilidade e ao procedimen
to no Tribtlnal recorrido, as regras_do Código 
de Processo CiyH ~elativas à apelação. 

Art._ 35. Distribuído o recu~o, a Secre
taria, imediatâritênte 1 fârá oS autQS_com vista 
ao Ministério PU6iíCo;peto prazo de 5 (cinco) 
dias. -

Parágrafo único. Conclusos os autos ao 
relator, este pedirá dia para julgamento. 

CAPiTULO IV 
Apelação Civil e Agravo de Instrumento 

Art. 36. Nas causas em que forem par
tes, de um lado, Estado estrangeiro ou orga~ 
nismo intema.cioóal e, _de outro, município 
ou pessoa domiciliada ou residente no País 
caberá: 
1- apelação da sentença; 
II- agravo de instrumento, das decisões 

interlocutórias. 
Art. 37. Os recursos menciOnados no arR 

tigo anterior sé!a:Q liltérpostos para o Supe~ 
rior Tríbunaí de Justiça, aplicando-se-lhes, 
quanto aos requiSitos de admissibílidade e 
ao procedimento, o disposto no Código de 
Processo Civil. 

TÍTULO III 
Dispo~ções Gerais 

Art. 38. O Relator, no Supremo Tribu
nal Federal ou no Superior Tribunal de J u.sti· 
ça, decidirá o pedido ou o recurso que haja 
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perdido seu objeto bem como negará segui
mento a pedido ou recurso manifestamente 
intempestivo, incabível ou impro·cedente ou 
ainda, que contrariar, nas questões predomi
nantemente de direito, Súmula do respectivo 
Tribunal. 

Art. 39. Da decisão do Presidente do 
Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator 
que causar gravame à parte, caberá agravo 
para o órgão especial, seção ou Turma, con
forme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 40. Haverá revisão, no Superior 
Tribunal de Justiça, nos seguintes processos: 

I - ação rescisória; -
II - ação penal originária; 
III - revisão criminaL 
Art. 41. Em caso de vaga ou afastamen

to de Ministro do Supe~ior Tribunal de Justi
ça, por prazo superior a 30 (trinta) dias, pode
rá ser convocado Juiz de Tribunal Regional 
Federal ou Desembargador,_ para substitui
ção', pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros. 

Art. 4-2. Os arts. 496,497,-498, inciso II, 
dos arts. SOO e 508 da Lei fio? 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Códfgo -de Processo 
Civil- passam a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 496. São cabíveis ·as ·seguintes re-
cursos: 
I- apelação; 
n -agravo de instruniento; 
III- embargos infriilgentes; 
IV -embargos de declaração; 
V- recurso ordinário; · 
VI -recurso especial; 
VII- recurso extraordinário. 
Art. 497. O recurso extraordinário e o 

recurso especial não impedem a execução da 
sentença; a interposição do agravo de instru
mento não obsta o andamento do processo, 
ressalvado o disposto no art; 558 desta lei. 

Art. 49"8. Quando o -dispositivo do acór
dão contiver julgamento por maioria de votos 
e julgamento unânime e forem interpostos 
simultaneamente embargos infringentes e re
curso extraordinário ou·recurso especial, fica
rão estes sobrestados até o julgamento da
queles. 

Art. 500. 

II -será admissível na apelação, nos em
bargos infringentes, no recurso extraordiná
rio e no recurso especial. 

Díspóe so~re a remuneração dos De· 
putados Estaduais e dos Veread,ores. 

A ComissãO incuinbi"da cte eXame da pro
pasição rião emitiu seu parecer no prazo regi
mental de trinta dias, improrrogáveis. Assim, 
a matéria foi incluída em Ordem do Dia,-nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento 
Interno, para ciue o Plenário delibere se a 
proposta deve ter prosseguimento em sua tra
mitação. 

Em votação o proSseguimento da trami
tação da Proposta de Emenda à Constituição 
n' 5, de 1989. 

Os SrS: SenàdOres-,que 'o aptovam qUeiram 
-permanecer -sentados. (Pausa) 
- Aprovado. 

Aprovado o prosseguimento, a Proposta 
de Emenda à _Constituição n~ 5, de 1989, será 
incluída em Ordem do Dia, durante cinco 
sessões ordinárias· consecutivas, em fase de 
discussão; quando poderão ser oferecidas 

·emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
- da compnsição do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 13: 

(Incluída em_O_rdem_do Dia nos ter· 
mos dO art. 358 do Regimento Interno) 

. Acrescenta :irti&o ao texto constitu· 
~o~al preven_4o_ a_ Criação- e definindo 
a competência do Conselho Nacion-al de 
Remuneração Plíblicà. 

A Comissão incumbida do exame da pro
~ _posição riãO emitiu seu parecer no praza regi

mental de trinta dias, improrrogáveis. Assim, 
· a matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos 
-termos do disposto no art. 358_do Regimento 
Interno, para que o Plenário delibere se a 
proposta deve__terprossegü_imento em sua t_ra
mitação. 

Em votação _o prossegüimento da trami
tação da Proposta de Emenda à Constituição 
n" 6, de !989. 

Os Srs. S_enador~s- que aprovam queiram 
-petfilarracer sentados.. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o prosseguimento, a Proposta 

de Em_enda à Constituição n'~ 6, de 1989, será 
. incluída ~fll Orde_m do Dia, dUJ:-ante cinco 
_ sessões. ordinária con:Secl,!.tivas, em fase de 

,P,iscussã-o,- quando poderão ser oferecidas 
emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
.. -...................... -~-.-.--~~--~~-~-~~~------ ---Item 14: 
Art. 508. Na apelação e nos e~b.!!_r_gos 

infringentes o prazo para intel:por e- parares
ponder é de 15 (quinze) dias." 

Art. 43. ESta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 44. Revogam-se as disposições e~ 
contrário, especialmente os arts. 541 a 546 
do Código de PrOcesso Civil e a Lei n9 3.3'96, 
de 2 de junho de 1958. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 12: 

(Incluída em ordem do Dia nos termos 
do ~rt. 358_ do R!!gimento interno) 

(Incluída em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 358 do Regimento Interno) 

Acrescenta dispositivo ao Ato das Dis
_posições Constitucionais Transit6daS âa 
Cons.tituíção Federal. 

A Comissão incumbida do exame da pro
posição não emitiu parecer no prazo regi
mental de trinta dias, improrrogáveis. Assim, 
a matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 35&, do Regimento 
Interno, para que o Plenário delibere se a 
proposta deve ter prosseguimento em sua tra· 

_mitação. 

Em. Vo'taç'ãO ·o piosseguimellto d~ trami
tação da Proposta de emenda à ConstitUição 
n•l, de !990.' · · · · · · · 

Os Si's. Seriadores que o ápróVam queirà.m 
permanecer sentados. (PauSa) 

-Aprovado. 
Aprovado o prosseguimento, a Proposta 

de Emenda à Constituição no 1, de 1990, será 
incluída em Ordem do Dia, durante cinco 
sessõe"s ·ordinárias cOnSeCutivas, em fa·s_e _de 
discussãO, quando poderão ser oferecidas 
emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Passa-se, agora, à votação do Reuquerimento 
n" 87, de 1990, de _urgéncia, lido no Expe
diente, para o Projeto de Resolução nn 185, 
de 1988. 

Em votação. . _ . . . . 
Os Srs. Senadores que o aprovam Queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ _ _ 
A matéria constará da pauta da segunda 

sessão ordinária subseqüente. 

O SR: PRESIDENTE (Nabor JúÍlior) -
Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n9 88, de 1990 de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n? 10 de 1990. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qu•dram 

permanecer sentados. (Pausa) 
-Aprovado. 

A matéria constará da pauta da seg•mda 
sessão ordinária sub~qiiente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peçO a palavra pela ordem, com a-permissão 
do ilustre Senador João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre_ Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB) 
- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador) 
-Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um· 
apelo, uma sugestão ã Mesa, no sentido de 
que esta, em conjunto com as Lideranças, 
estabelecesse uma agenda para a votaçâ'o de 
projetas de interesse nacional em tramitação 
na Casa, para votação de todos os projetas 
que dizem respeito a normatizar, , a atender 
às determinações da nossa Constituição. 

É uma pelo específico ao Código de Defesa 
do Consumidor. V. Ex' deve ter lido nos jor
nais que há até uma tentativa de se agir judi
cialmente contra o Congresso, porque, até 
hoje, este não cumpriu com a sua obrigação 
de fazer promulgar o Código de Defesa do 
Consumidor. Os_ projetas estão prontos, e. 
írá o projeto do_ Senado como o da Coniissão 
Mista é só as Lideranças chegan~m a uma 
solução quanto à escolha de qual deles tanto 
prevalecer: É questão apenas de um entendi
mento da Mesa do Congresso com as Lidem-
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ças. Acretida que haja possibilidade ,de se 
fazçr is~o, que é do interesse do, Çongre.sso, 
pois, a nossa Priricipal itOrln_a_ é fa.;zer_ com 
que, nesta Casa, teilhamos sempre número 
para 'votar e fãzei O trabalho dé fiscalização, 
que é a nossa maior prerrogativa. 

Este é o apélo que faço a V. Ex~ Sr. Presi
dente, para que juntamente com as Lideran
ças, coordene uma agenda para os meses de 
maio e junho, para votarmos aquí"todos os 
projetes de iiiteresse"nacional que 'eStão em 

· tra:mitação na Cása. · · · · · 
·Muito obrigado, Sr. ~resid~~te. 

O SR. PRESIDENTE (NabOr JúniÕr} -
Esta Presidencia acolhe o apelo de V. Ex• 
e a encaminhará à consideração do Presiden
te do Senado Federal, Senador Nelson Car
neiro, para as devidas providências. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENE~ES (PDC ~ PA. Pro· 
nuncia o seguint~ djscurso.)- SL Presiden
te, Srs. Senadores: 

Dona Maria Malta Campos, no seu estudo 
"Histórico da Creche" declara: 

"Na França, já no final do Século 
.XVIII eram criadas as garderies para 
abrigar as crianças durante o período do 
trabalho das mães. Na Itália, em Turim, 
em 1827, foram fundados os Asili Infan
tili, semelhantes às garderies; na Bélgi
ca, no mesmo ano, surgiram as écoles 
gardiennes, Nos Estados Unidos, o aten
dimento âs crianças em idade pré-escolar 
toma-se uma preocupação crescente em 
meados do século passado. A primeira 
day nursery de que se tem notícia foi 
aberta em 1854- em Nova IorqUe, para 
atender os filhos dos trabalhadores po
bres." 

Histórico da Creche- Maria M. Mal
ta Campos 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 1980, 
quando vi transformado em lei o projeto de 
minha autoria criando o_ dia Nacional da Mu
lher, para ser comemorado no dia 30 de abril 
de cada ano, perguntaram-me muitas vezes 
qual a razão de criação desse projeto de lei. 
Qual era a razão lógica? Por q!Je e~ pret_endia 
isso? Será que se queria mais um dia festivo, 
um dia para festivê\,ÍS, para reuniões sociais? 
Expliquei que não era isso e felizmente, essa 
explicação encontrou eco e vai, a cada ano, 
se tomando mais importante e mais profun
da. 

O "Dia Nacional das Mulheres" é come
morado hoje, em todo o Brasil. ~ um dia 
festivo, sim, mas onde elas vão debater todos 
os seus interesses, todos os seus direitos, tudo 
aquilo que pretendem, aquilo que sonham, 
aquilo que julgam estar dentro de si, den
trode seu coração. Reúnem-sem em várias 
cidades, nas capitais e, no interior do Pa~s, 
promovem-se reuniões de mulheres, procu
rando defender os seus direitos e, soOretudo, 
procurando equipará-lo naquilo que se pre
tende na vida attial'. 

. Sa,bemos que,_ depois .de uma luta inces
S<J;n.te, da qual essas realizações do "Dia Na
cional da Mulher" to_mararn parte ativa, com 
a mobilização das diversas classes· sociais de 
mulheres, vimos inclufda,-na _Constutição: a 
{guildã:qe dos dí_reitos !=la mulher. 

Hoje, legalmente, no Brasil, a ·mulher já 
tem direitos aos dos homens; há uma igual
dade total de direitos. Mas, às vezes, pergun
to: será que essa igualdade de direitos está 
apenas na Cons.tituição? Ela está, realmente, 
se fazendo -em todos os sentidos, em todos 

-os quadrántes da vida Social?. 

O assunto direito .da mul~~r t;lmbém foi 
usado_, _com . .muita. profundidade, no Estado 
de Israel, tanto assim que a Declaração de 
independência de Israel, assirlada em 14 de 
maio de 1948, diz que aquele país manterá 
completa igualdade de direitos _sociais e pQií
ticos para todos _o:s _c!dadÇe,s, se_rn distinÇão 

, de religião, raça ou sexo, incorporando, as
sim, nos princípios básicos do país, a idéia 
de igualdade de participação das mulheres 
em todas as esferas. 

Essá 'é a grandé preOêupaÇão, -apesar de 
estar na Constituiçã:o de Israel e, sObretudo, 

-na nossa Constituição - a grande preocu-
1 pação é se realmente as mulheres já alcan
çaram essa igualdade de direitos, se está sen
do aplicada essa igualdade de direitos ou se 
eSfá acontecendo, como já .dizia Lênin: "A 
igualdade perante _a lei não significa, ainda, 
igualdade na vida. Não só perante a lei, mas 
também na vida, a mulher trabalhadora tem 

·que --conquistar os mesmos direitos que os ho
mens possuem." 

Isto é important~. Não basta, apenas, aqui
lo que está escrito na Constituição; é, de fato 
e de direito, a conquista dessas normas que 
protegem as mulheres seja espalhada e apli
cada com veemência e com todo o poder que 
devem ter quando se trata de igualdade de 
direitO. - - - - , - -

Mas, hoje, neste dia em que fazemos pe
queno pronuciamento em comemoração ao 
"Dia Nacional da Mulher", ocorrido a 30 de 
abril, queremos dizer que· a nossa luta, neste 
momento; não é mais aquela referente à 
igualdàde de direito da mulher, porque esta 
já se encontra inscrita na Constituição; o que 
fa{tª-., apen~~ ~a edu~ção para aplicar, real
mente, esse direitó_:_~ós, agora, vamos levan
tar uma nova bandeira. Assim como fizemos 
e usamos a bandeira da igualdade d<t mulher, 
na Constituição, vamos lanç_ar oútra bandei
ra, uma bandeira que se refere a um assunto 
que vive escondido, por assim dizer, debaixo 
de mosquiteiro e qué ninguém quer tocar,. 
ninguém quer mexer. É um assunto muito 
grave, entretanto, ninguém quer mexer. Mas . 
nós vamos sacudir nessa campanha, na cam
panha junto com as mulheres brasileiras, re
mover este assunto- aquele que diz respeito 
à sa~de da mulher. Este~ um __ dos problemas 
mais graves, talvez~ da viç:ia brasileira_. onde, 
no Nordeste- se nós examinarmos as estatís
ticas-, verificaremos que se chega a perder 
perto de 800 mulheres ano,_ confõnne as esta~· 
tísticas de 1988. E todas essas doencas que 

vitimaram as mulheres surgira111: qe_q~ê? são 
doençãs-Ôri_gi.riárias do sexo femínino.- -

Esse, Sr. Presideflte, é um- ãsSunto por de-
- mais g!:ives.- · s~ -verifiCar-,W_Q?; por-e-xemPlo, 

o que aconteCe- de mal às mulheres, compli
cações de gravidez, do parto e do puerpério, 
encontraremos a seguinte _estatística relativa 
à perda de vida no Norte, 14,7% ou 701 mu
lheres., no Nordeste, .7,1%_i no Sudeste, 
3,1%;no Sul~ 4,2%; no.Cerl_t:(O;-~rste 5~2%. 
Nos demais lugares: 85,3%;.:t9%; 96,9%; 
95,8%_e_9:-f;8_%.~.-Qque dá uffi I:Otãl de niulhe
res quemorrem_ dessas doenças de parto e 
do puerpério, denominadas pela sigla CGPP, 
que chega a setenta mil e.setenta._e nove por 
ano. Isso é uma barbaridade;,.e um assunto 
que não está Qebatido e .que precisa sê-lo, 
pOrque, enquanto.o País não c1,1.idar da_saúde 
das mulheres~ e'{identemente, não pode ser 

·forte nem -~-cç.nça~: gr,aodCo progresso. 
E, ao lado dessa parte que vamos a.tacar, 

com toda força, em defesa pa saúde da _mu
lher, temos aquela outra, referente a c~;eçhe. 
Como pod~ -a. l}lulh~r ir _ao trabalho se não 
existe Um s~tema de creche 1;10 nosso ,País? 
A creche ainda não existe; a creche é_indis
pensável, é. necessária para que possa, real
mente, a mulher dedicar-se ao t.r:abalho exter
no. Fala-se muito ~em criação de creches! Mas 

· quantas crechis eXistem no País? Um percen
tual mínimo! Qua.se não existe! Não se cuida 
disso! Não se toma providências, apesar de, 
na legislação trabá.Ihsitã, se incontrãrem 
itens em que Se' J)roCufam estabelecêr nOrmas 
para o funcionamento de creçhes em estabe
lecimentos comerciais, estabelecimentos de 
trabalho, onde e:xísú~m mais de 15 mulheres, 
entretanto, nâci funCiOriam. ' 

Por outro" fado, á saúde da crianÇa deve 
ser cuidada juri.tO_ ~~m _a. s~úd~ _ da mulher. 

. Se a mulher não cuidar da saúde da críança, 
não poderemos ter saúde neste País. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qui
-semos, nestas ráfiída:s palavras, prestar uma 
homenagem à mulher,_ participando como 
nosso "grão de mostarda", das comemora
ções do "Dia Nacional da Mulher", ocorrido 
no dia 30 próximo passido. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presiderite. 
(Muito beml) 

Durante o discurso do Sr. João Mene
zes, o Sr. Nabor Júnior,_ Suplente áe Se~ 
cretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) 
Cc)ncedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
B(!nevides. 

O SR. MAURO BENEVIPES (PMDB -
CE. Pronuncia q seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: está prevista para 
amanhã a primeira reunião formal i:ia Comis
são de Alto Nível, presidida pelo Prof. Jçsé 
Goldçmberg Secretário de Ciência e Tecno
logia, cujo objetivo é avalJa~as possibilidades 
da Redão Nordestina, diante de dificuldades 
seculafes, como, por exempto, neste 1990, 
a chamada "seca verde'~. 
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A cada governo, renovam-se os.. grupos de 
estudo sobre a- realidade daquela faixa geo: 
gráfica do País, destinados. a indicar ao Poder 
Executivo soluções que garantam .a_ultrapas
sagem dos imensos empecilhos. obstaculari
zadores de seu desenvovimento e bem-estar 
social. 

Desde 1909, com a criação da antiga Inspe
toria Federa'! de Obras Contra as· Secas, hoje 
DNOCS,'surgira organis'niOs de atuação na
quela área; cOmo O BNB', à· ép·oea do GQ
vemo Getúlio Vargas, em 1952 e, em segui
da, o CoderiO e -a Sudene, concebidos por 
CelSo· Furtado, a instância de Juscelino Ku-' 
bitschek de Oliveira. ' ' · · · 

Não se_Í>pde d~ix~_·d:e r~so.~!J_~ce:ç que; ~ 
três instituiç6es prestaram, -a~é ~qui, releva?· 
tes serviços ao Nordestes, apesar de incom
preensão d~ :~au~ bi-<~:s~Je'i:ços, Preocupados; 
impatrioticaJ;Il~J)te. em. tpar,gi~alizá-lo, po~ 
d~sconhece:r. ou. ignorar ~~ ~u.as ,verdade ir_&? 
potencialid_ades. , , . 

Quando A.~ojad_o Li~b~?- e ~eus seguidore~ 
conceberam a,ln~petoria d~ Secas, idealiz~
do o ~a~~amen~o ~'~a e;m _pequen?~· 
médios ou grandesreservat6rios, numa tenta
tiva de aSsegu'cir ·a·sobrevfvêrlcia da comuni
dade nordestinã no momento crítico das in-. 
tempérias:· quafido RóínulO de Almeida_ es
truturou Uma' en'tidade habilitada a gerir !e~ 
cursos fii:tan'ceii'os; nos mOldes de um Bartco· 
de· desenvOivinlento e Oe Conrotação comei-' 
ciãl~ comO o lrosso hoje portentoSo BNB -' 
orgulho de toda uma gerâçãà de brasileiros.: 
e quando Celso Furtado deljneou as diretrizes
básicaS dã Sudene, vOltadas para a implan
tação de piogramas desenvolvimentistas·em 
condições éle mudar o_ fades- económico de_ 
Estados recdnhecidamente: ca·rentes - tudo 
is'so tep'resentou ·unta·luta' para cujo efetivo 
equacionametito ··há necessidade apenas de 
uma férrea vontade política: · 

AS Li~erançaS mais' expressivas do Nor
deste são alvo quase sempre, de acusações 
acerbas quanto a ineficácia de sua atuação 
ao longo do tempo, O~?-siop.ando o despres
tígio de governantes e parlamentares diante 
de importantes s'egmentos da opinião pUblica 
brasileira. 

Esses críticos mofdazes são injustos nas 
suas increpações, ao julgarem como omisso:) 
os representantes nordestinos, quando se sa
be ter siso o Fundo das Secas, na Carta de. 
46, consequência de luta ind.ormida dos ncs· 
sos Senadores e DeputadOS, à frente o-SaudO
so Paulo Sarazate. · 

Na recente elaboração da Cartã- de 5 de 
outubro de 1988, graçaS a un1a tessitura hábil' 
e persistente, a cargo das Bancadas do Nc•rte, 
Nordeste e Centro·Oesté,- consignar_ai7l"'S~,· 
no texto agOra vigorante, amplas e signifi-
cativas conquistas, quase todas ainda penden
tes de regulamentação que lhes ofereça a in
dispensável aplicabilidade. 

Apenas o-Fundo Constitucional, dec;orren
te da alínea c, art. 159 da nossa Lei Funda
meiJtal, obteve a disciplinação exigid:t, comei 
repasses transferidos para o BNB, o Basa 
e. no Centro-Oeste, ao BNB, à fall.a de um 

establecimc:nto como o previsio no texw vo
tado pelos Constituintes.· 

No que tange ao- Nordeste, aguarda-se que· 
a Ministra Zélia•Cardoso de•Mello autorize· 
a liberação de mais de sete bilhões de -cruzei-• 
ros do Fundo Constitucional, comprometidos 
cam programas de "estimulo às atividades 
produtivas". 

Quando a "torneira" dos recursos públicos 
foi aberta· para atender a programações rele. 
:vantes, -capazes· de impulsiOnal o•rea(j_ueci
II1eõto econômico, não há por que se relutar 
em entregar ao Nordeste, através,de s~;eu esta
belecimeõto oficia.J de ·crédito~ as dotações 
acumuladaS, evítando~se "flagrante descum.· 
priment0 dos Prazos previstos .na. Lei n9 
7.827189. . . 

O Sr. Odâcir' Soares - Permite V. Ex• um 
âparte, nobr~ Sen~d~r? 

O SR; M'AURO BENEVIDES - Cóncedo 
o aparte' a!J ·e~~rie;'l~e- S_en~~or O da~ Soa.i-es. 

O Sr. Odacir ,Soares - Eu queria, iniciah 
mente, congratulare me com V. Ex~ pela abor
dagem que volta a fazer sobre .um assunto· 
de absoluto interesse nacional, a questão·n·or-· 
destina. Entendo que a problemática do Nor-· 
dest~ deve ser repensada e que o Governo 
deve fortalecer e prestigiar certos organismos 
ali existentes. tais como a própria Sudene 
e o Banco do nordeste, inclusive ~ pa:rtir da: 
ocorrência dclica do•fenômeno das secas: V: 
EX• abordou aqui, semana passadâ, com ~ui" 
ta propriedade, essa questão,- e, na ocasião, 
inclusive com o aparte que ofereci ao seu 
discurso, V. Ex' chamava a atenção do Go
verno para a ·poss-ibilidade de ser excluído 
do Conselho Monetário Nacionâl o Banco 
do Nordeste. Ao partear V. Ext,~ eu també!D
apelava para o Governo no sentido de-que 
também não fosse excluído do Const:ilho Mo-, 
netáiío NaCional o Banco- da Amazónia. Tí
nhamos, quase cOncornitaniemente;. Com o 
discurso de V. ex~, a informação de que o 
Presidente da República, ao disPor sobre o 
Coiiselho Monetário Nacional não exclUiria 
o Banco do Nordeste nem o Banco da Ama· 
zón:i<J.. Lamentavelmente, o decreto ãssinado, 
praticamente na mesma h'ota, ·excluía do 
ConsdhÕ Monetário Nacional, não exp·ressa-
mente, mas excluiu, por não integrat ao Cõri
selho os dois organismos, o Bailco do Nor
dest~ e o Banco da Amazónia. Essa medida 
funcíona na contramão daquilo que todos de
sejamos, que é o fortalecimento_ dos orga
nismos nordestinos, que, como conseqüên
cia, produzirão as políticas necessárias à solo~ 
ção da questão norestinas e, também, o forta
lecimento de instrumentos creditícios e finãn
ceiios das ~gênciâs do próprio Governo Fede
ral que operam também na Região Amazó
nica, comd é o caso do Banco da Amazónia. 
Nos últimos anos, a Amazônia vem sendo 
reiterad~ente esvaziada, porque as políticas 
do _9ovemo Federal para aquela Região, não 
têm os iilstrumentos necessários à sua execu
ção e, portanto, as políticas não tém conse
qüência de ordem prática, nem científica, 
porque certas politicas do Governo Federai 

tên't obj'etivos·ctentíficos, 'COmo, p_or· exem~ 
pio, a·polítíca do meio ambiente, a polftica 
do ecossistema' e a· política da preservaç~o 
ambie'ntal. De modo _que'sabemos que o Pre
sidente Collor de Mello, na realidade, ao bai
xar o decreto disporido-sobre o ConSe:(ho Mo
netário Nacional, não pretendia excluir nem 
o Banco do Nordete nem o Banco da Ama
. Na· realidade, ao -dispor sobre o Conselho 
Monetário, em relação aos seus integrantes, 
simplesmente se omitiu ·a presença desSes 
dois organismOs do Co'n'selho, o que nãO 
ocorria na disPosição anterior. o e modo qUe, 
ao aparte ar V. Ex', neste momento, eu queriá 
fazer lllli -aPelo ao Presidente Collor de Me
llo,- para que repensasse e reviSse a· suá pàsi
çãO que não teVe o o_bjetivo eXpresso; eXplí
cito, de excluir os dois organismos do Conse
lho Monetário Nacional, e que, revendo a 
sua decisâo, dentro da sua política de foitiile~ 
cimento áo Nordeste e da A.niazórtia, 'p'udesSe 
reii:tduir os dois ot&anlstnoS rio Cón'selho Mb~ 
netário NaciOnal,' qúe é fuDd:iriiental p'ará o 
Nordeste e parà a· Amazônia'; ~ão vdzes l:io 
Nordeste e da Ain'ai:ôniã que 'se ·manifestam 
no Conselho Mohetário Nacional na fixação 
das políticas monetária e financeira Federal. 
De modo que, ao partear, repito, eu queria 
me solidarizar com· V. Ex• quando aborda 
a questão riordestiná, fundamentá] para o 
Brasil, do pdntó de vista· da sua ·soberanià, 
pOrque, à.li, r'eside l'nai's de 1/3 da população 
brasileira. E ta'rrtbém-â própria questão ama~
zônica, que·representa~ dó pdnto de vista físi
cO e te!rtitori'al, se nós considerarmos qtte a 
Amazónia Legal representa mais da· metade 
do Território bras'ileiro, e considerarmos ape
nas a Amazônia tradicional, isso representa 
quase a metade do Território brasileiro, por
tanto, ~ão questões at:e~as ftprópria~ob,e~apia 
do noSso País. De modo que eu m.e c_ongr!i-. 
tu lo com V. Ex~ e faço um apelo ao Presidente 
Collor de MeHo no sentido de que Sua Exce
léricia;· como nordestino e com a visão •que 
te.m, do, Bra~il- eco~ qs compro~iss~ as~umi
dos com o BraJiil,,- quando da. sua pregação 
eleitoral da formulação do seu programa de 
Governo, possa rever, com urgência e ime
diatamente, esse .decreto, recolocando 'não 
apenas o· banco do Nordeste mas, também, 
o Banco da Amazónia n.o Conselho Mone-
táiio Nacional. , · 

OSR. MAURO BENEVIDES - Muito gra
to a V. Ex~. eminente Senador Odaclr Soares, 
que reitera, neste novo aparte, a sua posição, 
já tomada amplamente conhecida nesta Ca
sa, em defesa de duas Regiões carentes do 
País, no caso, o Norte e o Nordeste, e o 
fez com absoluta precisão. Recordo a V. er 
que a exclusão do Banco do Nordeste e do 
Banco da Amazônia se deveu -esta conclu
são é minha - a um redação ardilosa, a um 
assessoramento não sei de que Pasta, se da 
Economia, estabelecendo os órgãos que -de
verão compor o COnselho Monetário Nacio
nal, não estando incluídos, aí, nem o Banco 
do Nordeste nem o Ban_cQ da Amazónia. O 
próprio Presidente da República - e aqui 
venho em socorro do próprio Presidente -
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pode até ter informado a Representantes nos
sos, como o Senador. Afonso Sancho e o De· 
putado Aécio de Borba, que não admitiria 
a supressão do Banco do Nordeste riem do 
Banco .da Amazónia do' Conselho Monetário 
Nacional. Entretanto, o que se víu foi a publi
caçáo do Decreto nl':99.323, no Diário Oficial 
da União, listando todas as entidades que 
deveriam compor o Conselho Nacional, aí 
não se encontrando nem o Basa nem o BNB. 

Ora, se o próprio Presidente da República, 
quç acompanha os fatos e os atas governa
~entajs, é compelido a assiná-los; se Sua Ex
Ciflêncja nãosabia daquela exclusão, que foi 
um!l, exclu~ão desproposítada, absurda, in
qualifiç:áv~L em relação às duas Regiões, ·não 
teve condições de informar. a um Senadár 
e a um Deputado, com absoluta convicção, 
que as duas entidades c~:mtinuavam a integrar 
o Conselho Monetário Nacional para aquela 
tarefa que V. EX? acentu,ou muito beni, que 
é ~e_p,articiparem as,dua!:i Regiões das discus
s~es em tomo das_ providências monetárias, 
en~~ das políti~as ad~tadas, 11as áreas eco.
nômic?·fmance~ras, pelo Gov,emo da, ,Repú
blica,, então, a noss? posição, já enfatizada 
aqui e agora - V.' Ex1 traz, mais uma vez, 
o seu respaldo prestigioso -, a nossa posição 
é de clamar ao Presidente da República pela 
refomurlaçáo desse decreto Se sua Excelên~ 
cia não quisesse caminhar pela trilha do Go
ve;rnos passados, de_ r_epublicar o. de_cre_to por 
incorreção_, co~ç> habitualme"n~e_ se Jazja, fa
ça divulgú out~o Çecreto _e. ipcl1,1a t.<\n~Q 9 
BASA quanto o BNB no Cpnse!h.o Iyfpn~
tário Nacional, acrescendo, o número de enti
dades que participam do aludido CMN, órgão 
de relevância inquestionável, pOrque ali é que 
são fixadas as diretrizes da política eCoD.ômi
co-financeira do País. 

O S.r. Jutahy J\.:lagalhães - P-ermite V. Ex• 
~?Parte? 

O Sr. João Lobo --Permite V. Ex" um 
aparte? 

O Sr. Hugo Napoleão- Permítei um apat
te, nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEV!DES - Concede 
o aparte ao eminente Senador Jutahy Maga
lhães; depois, concedê-lo-ei aos eminentes 
Colegas João Lobo e Hugo Napoleão. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. EX'. 
quantos palitos, aí, estão levantados pelos 
nordestinos que querem aparteá-lo. Quero, 
mais uma vez, parabenizá-lo, não apenas pelo 
tema que coloco, hoje, perante este Plenário, 
mas pela maneira sempre correta, diplomá
tica, de apresentar as questões deixando sem
pre uma porta aberta para as soluções. V. 
Ex~ discorre so um equívoco havido na infor
mação levada ao Presidente da República a 
respeito da constituição do Conselho Mone
tário Nacional já que não sou tão diplomata, 
fico preocupado cnm que, mais uma vez, se 
tenha cometido UII1 equívoco que ninguém 
consegue identificar: quem é o responsável 
por esse decreto, por essas Medidas Provisó
rias, pela redação dessas medidas legais do 

Governo? Porque nc;> momento em que o Pre
sidente da República declara a um Senador_ 
e a uni Deputado que não vai efetivar deter
minada medida e; quase ,qudmediat_amente, 
quase quenom mesmo horário, é pUblicada 
uma medida desmentind_o a afirmação do. 
Presidente da República, isso é muito grave. 
Eu, por exemplo, já discuto a credibilidade· 
do Governo desde o primeiro dia, porque
não posso admitir que uma Ministra tenha 
dçclarado que não haveria feriado bancário, 
sabendo que no dia seguinte ia ser' efetivado 
o feriado. Quer dizei que não pOdia dizer· 
que fa haver feriado? - Logicamente, não 
podia. Mas um Ministro não _tem o direito 
de mentir à opinião púb!ici. O caso da cader
neta de poupança é outro problema que sabe-. 
mos foi muito discutido, aqui, neste Congres
so.· Esse é m~is um problema sério. Como 
é que o Presidente da Repúbliêa'fat Uma de
cla!açáo pe-remptória a um Senador da Repú
blica e a um Députado representante do Esta
do do .Ceará e· d9 Nordeste· e, depois age 
de tnaQ~ira ~wpletarrtente' diferente! Espero 
que V~ Ex' deixe. uma porta aberta para a 
solução, tenha êxito, fazendo com. que o Pre-
sidente caia em si do equívoCo cometido e 
mande retificar esse decreto, já que sua von~ 
tade era outra. 

O SR. MAURO BENEV!DES- Nobre Se
nador Jutahy Magalhães, realmente V. Ex~ 
tem visto que venho procurado abrir essa porw 
ta, dentro das alternativas sugeridas ao Presi
dente da República: ou a republicação de' 
um decreto, dando a composição integra -
e aí incluídos o Banco do Nordeste e o BASA 
~ou divulgar um outro ato ofiCial, incluindo_ 
as duas instituições financeiras na composi
ção do CMN. 

Mas já flui prazo razoáve.l de, aproximada
mente, dez dias. Penso então que a porta 
já se fechou novamente; volto .a bater, agora, 
com a decidida ajuda de V.~ e do eminente 
senador Odacir Soares, para ver se o Senhor 
Presidente da República, ouvindo ressoar o 
eco dessas nossas batidas insistentes, Sua Ex· 
celência se sin-ta motivado para promover a 
alteração que vai restabelecer uma conquista 
que decorreu da nossa luta, do nosso traba
lho,_do nosso esfot:ço, para, em oportunidade. 
ánTerior, conseguir a ínclusão do BNB e do 
Basa no Conselho Monetário Nacional. 

Sr. Presidente, Senador Meira Filho, acre~ 
tido que o Senhor Presidente da República 
não tem por onde negar às duas regiões o 
direito de voz e de vooo no Conselho Mone~ 
tário Nacional. E não se diga que a presença 
desses dois representantes - e ironicamente 
fiz essa refer~ncia em discurso anterior -
vai atentar contra o déficit público, porque 
sendo funcionário do Governo nem jeton eles 
percebem como membros do CMN, jeton 
que deveria ser algo em tomo de um salário 
rofnimo por mês. Logo, os dois salários míni
mos, porventura pagos aos Presidentes do 
Basa e do BNB, não iriam afrontar as provi· 
dências governamentais a reduzir o déficit 
público. 

Portanto, trata-se, mais uma vez, de uma 
questão que, trazendo ao debate, aqui, no 
Senado Federal, fico na expectativa de que 
o C4efe da Nação encontre essa saída, porque 
essas duas regióes não podem ficar margina
lizadas das deliberações da maior importân· 
clã entregues -ao conselho Monetário Nacio
nal. Esse o nosso pensamento. 

_No curso desse pronunciamento, além do 
enfoque que estou .sendo_compelido a fazer, 
em razão clo.s .oportunos apartes dos Sena
dores Odacir ,Soares e Jutahy Magalhães, re
porto-me, ago(a, à reunião da Comissão de 
Alto Nível, presidida pela cientista José Gol
dero.berg, que_ amanhã, formalmente, iniciará 
os seus trabalhos no País, sob . .a_ expectativa 
d3 opin-iáo,p-úblíca nordestina. _Q Presidente 
-d~ _República ·.fi_xpu .o prazo de QO dias para 
que essa Comiss~o concluísse os ·seus traba
lhos, e nós, que nos habituamos, pela tradi
ç~es históric~s, ~un:t passado longínquo, num 
mais recente e até nos dias atuais, a essa su
céssã.o de comiSsões que estudam a viabili
dade económica da nossa Regiãp, estamQs 
na expectati':a c;!e que os Ministros do atua!_ 
Governo e essa Çomissáo, encontrem, identi· 
fiquem aqueles pontos que são fundamentais 
para garantir o desenvolvimento do Norc!este 
bril.sileiro -e O bein-estar de- 40 milhões de 
inriãos nossos qúe. áli' se achani radicados ... ' 

Se o ilustre ProL )osé Goldemberg, que 
conheço de perto, de qualificação científica 
indiscutível, encontra-se à testa dessa Comis
são, não há dúvida de_ que ele deverá se cercar 
de técnicos competenteS, que possam ofei:e
cerproposta cónci'étas, qUe Vi<ihiiizam o Nor
deste, a fim de que homens como o Secretário 
de Desenvolvimme'nto Regional não se arris
quem a fazer aq-üeies prognósticos· sombrios 
d~ que os semi-âridos do Nordeste são '1gue
tos sem amanhã~. Evidentemente, que, aqui 
já nos insurgimos Contra isso, fá pi'Otestamos 
veementemente e de forma incisiva contra 
essa declaraçãO. Fâzemos votos que estaCo-· 
missão do Prof. José Goldemberg, sobre cujo_ 
trabalho, a iniciar-se amanhã, me detenho 
neste rápido pronunciamento de hoje, espe
ramos que a mesma indique ao País, para 
favorecer uma regiáo, rnedidas concretas e 
efetivas que nos conduzam â superação des
sas dificuldades tradicionais com as quais vi
mos nos defrontando há tanto tempo. 

O Sr. João Lobo- V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. MAUll.O BÉNEVIDES -Concedo 
o aparte ao nobre Seiiador João Lobo. 

O Sr. João Lobo - caro Senador Mauro 
Benevides, quero parabenizá-lo pela posição 
que V. Ex', assume nesse momento em. que 
a v·isão sobre o Nordeste está sendo tomada 
pelo novo Governo. Faço isso com muita 
tranqililidade, porque a conceituação e a po
sição do Nordeste brasileiro foi conquista de 
homens como V. Ex• ao longo de todos os 
~JD,os de batalha parlamentar. Existem dois 
tnfoques para o Nordeste: ou o empresarial, 
do Secretário Egberto Baptista, segundo o 
qual o Nordeste pode ficar para um segundo 
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tempo~ primeiro, se fazem investimentos nas 
regiões mais propfcias; pois o dinheiro é pou
co e temos que dar prioridade àquilo que 
é imediatamente produtivo. "Sabemos, meu 
caro Senador-Mauro Benevides, que o Nor
deste não é um bom investimento em termos 
de retorno imediato do dinheiro lá aplicado. 
Veja V. Ext que 6isa mentalidàde já estava 
afastada das decisões governamenta_is. Os 
Governos fà estaVam, mercê da imposição 
e da voz de Parlamentares nordestinos nestas 
duas Casas ao Congresso, já ·estavam con· 
cientizados que a visão social deveria presidir 
as decisões sobre o Nordeste. Nós não estáva· 
mos fazendo uma avaliação_ de retorno de 
investimentos entre o Centro-.Sul_e o se-i:rii-á
rido nordestino, absolutame-nte, Qualciuer 
economista elementar, qualquer economista 
primário -poderia dizer, poderia escrever Jon· 
gas laudas de papel sobre a prioridade que 
o Centro-Sul, que o Sul brasileiro tem sobre 
o semi~árido nordestino. Mas, afinÍll óe con
tas, eu digo,a V. Ex• que o Nordeste é parte 
do Brasil, o Nordeste representa uma questão 
social agudíssima, que cada vez complica 
mais a administração _brasileira, se não se eli
minarem essas desigualdades. A eliminação 
dessas desigualdades regionai<; foi postã. no 
texto da Constituição de f988. Aquilo foi uma 
vitória das forças representativas do Nordeste 
nestas duas Casas do Congresso e, de repen
te, tudo isso ruiu, tudo isso vai por terra e 
corre o perigo de desaparecer. Estamos estu
dando agora onde o investimento é lnais pro~ 
dutivo: se no Nordeste ou no Centro-Sul; se 
no Centro..Sul, deixa o Nordeste para lá, dei
xa virar gueto, favela, coisa irreCuperáveL 
É essa a visão que não podemos aceítar, meu 
caro Senador Mauro Benevid6s. Aplaudo vi
vamente homens como V. Ex•, nordestinos, 
ou todos os Corigi'essiStas nordestinos que 
precisam ser movimentados, ser agitados pa
ra novamente impor essa idéia de que _o Nor
deste não é uma prioridade económica deste 
País, mas sim social. Será possível, Sr. Presi
dente, que não saibamos que o Nordeste não 
pode competir em pé de igualdade com São 
Paulo, com o Paraná, com todo o Cent):o-Sul 
brasileiro? EstamOs fartos de saber distal E 
o problema social da nossa região, com 30% 
da população brasileira marginalizada, a me
nor renda per capita do mundo? Será que 
o Brasil pensa que pode crescer deixando de 
um lado uma Bangladesh, na _pior situação, 
porque somos muito pior ainda, porque o 
Nordeste brasileiro está cada vez mais margi
nalizado e parado. Isto é retroagir no tempo, 
é voltar à conceituação do desenvolvimento 
brasileiro. Sugiro que tenhamos um desen
volvimento harmónico, sem querermos abrir 
mão de determinadas faixas, porque seria óti
mo se pudéssemos abrir mão do Nordeste! 
Façam a separação do Nordeste do Brasil! 
Nós, nordestinos, estamos até prontos para 
estudar esta possibilidade. _Nãó estamos dis~ 
postos a aceitar este tratamento de igualdade 
de investimento. Não há injustiça maior do 
que o tratamento igual para os_ desiguais! 
Desta forma, louvo a atitude de V~ Ex' e 
de todos os Parlamentares nordestinos que 

se vão revestir daqu~la mesma garra que fez 
com que essa cOnceituação, esse enfoque do 
probiema social, voltasse_ para as coisas do 
Nordeste. 

O SR. Mi\URO BENEVIDES- Nobre Se· 
naCior João Lobo, V. Ex•, no seu oportuno 
aparte, destaca o que tem sido a nossa lut~ 
para favorecer o Nordeste nessa batalha dest
gual_contra as dispariçiades regionais. 

J;t~cqrdo muito bem do que foi aquela nos
sa atuaçâo, a de V. Ex•, do Senador Hugo 
Napoleão, Senador Jutahy Magalhães, Sena
dor 09a.cir Soares, este defendendo a Região 
Am~6_nj_ca, eu- próprio defendendo o Nor
deste, o que representou o nosso esforço na 
articulação do bloco Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, fazendo inserir n-a Lei Fundamen· 
tal brasileira todas aquelas conquistas que, 
se disciplinadas através de lei ordinária ou 
complemeiit;u, vão representar muito para 
condilZir o Nordeste, o Norte,);: o Centro
Oeste a methores dias. 

Mas, dizia que há uma espécie, assim, de 
medldas em. curso contra a no_ssa região, e 
isto parece uma conspiração contra o- Nor
deste, Já çitei algumas providências recém
tomadas e agora V. E~ também o fez. Obser· 
vem em relação à política dos incentivos, o 
que tem ocorrido: Vai·se fazer uma avaliação 
no dia 30 de outubro em relação à política 
de incentivos fiscais. O problema das Zonas 
de Processarn,r;o.to de Exportação é outra 
questão relevante. A duras penas consegui· 
mos protelar por 6 meses, impedindo a àia
ção de qualquer Zona de Processamento de 
Exportação. O Fundo Constitucional que fa· 
vorece o_ Banco do Nordeste do Brasil e o 
BASA está retido, representando em relação 
ao BNB algo superior a_ 7 bilhões de cruz_ei
ros. A "torneirinha" do Ministério da Econo
t,.ia, ao menos com alguns pingos, que repre
sentariam estes 7 bilhões para o Nordeste, 
ainda_ não foi aberta em benefício da nossa 
região. 

E mais_ do que isto, Senador João Lobo, 
a revelação que vou fazer agora ainda é mais 
dram_ática do que aquela da exclusão da nossa 
região do Consellio Monetário Nacional. É 
a de que quem vai presidir o Conselho de 
Administração do BASA e do BNB é o Secre~ 
tário Executivo do Ministério da Economia. 
O Presidente do BASA e o Presidente do 
BNB, que não foram nomeados ainda; vão 
ficar em uma posição secundária no Conselho 
de Administração de tais organismos finan
ceiros. 

Nunca vi um processo tão centralizador, 
nem naqueles momentos mais agudos do au
toritarísmo se at!ngi~ a aut?_!I.Omia de orga· 
nismos _como o BASA e o BNB, da forma , 
como_ se processa agora, no atual Governo. 

E tenho aqui lá ouvido a manifestação inci
siva dos eminentes lídetes 9-o G_o'l;_'erno, o vi
ce-Uder, Senador Ney Maranhão, o próprio 
Uder, na última s.extª·feira, Senador José Ig:' 
nácio Ferreira, todos sensíVeis a essas recla
mações e se di?pondo a levá-las ao próprio 
Presidente da República que, tomando co
nhecimento do que se processa em relação 

ao Norte_e ao Nordeste, acredito que Sua 
Excelência ado.tará as providências saneado
ras apontadas por nós como indispensáveis, 
a fim de pôr termo a esse quadro que_ hoje 
se agudiza, atingindo frontalmente o Norte 
e o Nordeste brasileiro. 

O Sr. Hugo Napoleão - Permite V. Ex~ 
um aparte, Senador Mauro Benevides? 

O SR. Mi\URO BENEVIDES -Concedo 
o aparte ao eminente Senador Hugo Napo
leão. • 

O_Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador 
Mauro B_enevides, permita-me uma breve in
cursão na oração _que V. Ex~ vem desenvol
vendo na tarde de hoje no Senado da Repú· 
blica para dizer que ratifico, endosso plena
mente tudo o que V. Ex• está dizendo quanto 
ao Fundo Constitucional, _quanto aos incen
tivos fiscais e, ma:is especificamente, com re
lação à aus_ência do BASA e do BNB do 
Conselho Monetário Nacional. V. E, sabe 
muito bem a importância disso, porque· em 
sua honrada vida pública consta uma pa<;sa
gem pela presidência do Banco da nossa re· 
gião, aliás, desenvolvida com o brilhantismo 
e a competência que lhe caracterizam sem
pr~ ... 

O SR. Mi\ URQ BENEVIDES- Muito gra· 
to a V. Ex• 

O Sr. Hugo Napoleão- ... o que é profun
damente verdadeiro e sincero de minha par
te, e reconhecido_ por muitos, e dizer a -v. 
E~ que conheço o professor José Goldem
berg. Tive oportunidade de mais estreitamen
te discorrer sobre algumas teses, às vezes em 
concbrdâncía com S. s~- àS VezeS effi discOr
dância, ao tempo em que exerci as funÇões 
de Ministro de Estado da EdlJcação de nosso 
País. Ele, professor emériio,_Reitor de. pri
meira hora, alto nível, acredito com toda a 
franqueza e síilCeridade saberá dar bom curso 
ã missão ·que lhe foi imputada pelo Senhor 
Presidente da República. Finalizo essas mi
nhas breves considerações dizendo que não 
creio sinceramente_ que esta. omissão vá pre
valecer. Tenho certeza absoluta de que, mais 
ainda com o esforço que V. E,., vem desenvol
vendo na tarde de ,hoje a propósito do assun
to, que este problema será sanado. para o 
bem da Regi~o ~ordestina. 

O SR. MAURO"IfENEVIDES- Nobre Se
nador "Hugo- NapÇ)leão, também comungo 
desta esperança de V. EX~, de que os fatos 
sejam examiriados fia área do Governo Fede
nil, inclusive pelo próprio Presidente da Re
pública, a quem insistentemente nos temos 
dirigido, e da parte do primeiro mandatário 
do País surjam as determinações peremptó
rias e incisivas ao primeiro e segundo escalões 
da administração federal, e nós consigamos 
corrigir e_ssas falhas que se cometeram. O 
Senador Jutahy Magalhães diz que a minha 
pqstura é sempre ''i.tamaratiana", não queria 
nem dizer que seriam "atos criminOsos" con~ 
tra a nossa região, não me arriScãria a colocar 
os ates governamentais nessa contundência 
vemacular. 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feíra 3 !677 

De qualquer forma, ac:retido que o Senhor 
Presidente da República, sabendo, por exem
plo, que independeu de vontade sua, de ma
nifestação sua, a exclusão do- Banco do Nor
deste e do Basa, do Conselho Monetár;io Na
cional. Essa foi uma determinação ou uma 
sugestão de sua assessoria, e sua Excelência, 
tomando conhecimento dos fatos, venha real
mente a adotar as medidas imprescindíveis 
à reposição dos organismos nos lugares a que 
faziam. jus anteriormente, qual seja, o assento 
no conselho Monetário Nacional. 

E, além disso, o próprio Presidente da Re
pública, que tem comandado muito de perto 
essas operações de abre e fecha torneiras, 
Sua Excelência vai determinar à Ministra Zé
lia Cardoso de Mello que abra, ao menos 
para pingar, respingar nas regióes Norte e 
Nordeste esses recursos originários do Fundo 
Constitucional, hoje alcançado um montante 
de 7 bilhões de cruzeiros, no caso do BNB. 

O Sr. Adadr Soares - Permite um parte 
nobre Senador? 

O SR- MAURO BENEVIDES- Portanto, 
eminente Senador Hugo Napoleão, acretido 
que com o nosso esforço, com a nossa colabo
ração, o Professor Goldemberg, homem que 
realmente identifico com uma das grandes 
figuras da ciência e teCnologia do País, ho~ 
mem com projeção internacioilal junto a 
quem já buscamos - nós do antigo MDB 
-sugestões para um projeto de alternativas 
energéticas para _o País, salvo enga,no, em 
1987, privo, portanto, não digo da amizade, 
.pelo menos da minha parte em relação a S. 
SX' da grande admiração que lhe dedico pela 
sua competência, não apenas no magistério 
superior, mas, enfim, nos círculos científicos 
do País. · 

Estou certo que S. Ex' não vai comandar, 
não vai presidir, não vai chefiar uma comissão 
de alto nível que possa frustrar a expectativa 
do No.rdeste, que é exatamente de que surjam 
providências que longe de esmagar, estimu
lem as potencialidades daquela faixa geográ
fica do Pais. 

Concedo o aparte ao eminente Senador 
Odacir Soares. 

O Sr. Odacir SoareA - Nobre Senador 
Mauro Benevides, no curso desses debates, 
expuseram-se algumas opiniões em relação 
à politica monetária do Governo. Todos sa
bemos que o Brasil andava mal das pernas. 
As políticas governamentais, todas elas, ha
viam chegado a um momento de exaustão 
total, até porque se tornaram inócuas, e, den
tre estas, a de incentivos fiscais. Estudos os 
mais variados, no âmbito nacional e interna
cional, realizados pelo Banco Mundial, che
garam à conclusão de que ~ política de incen
tivos fiscais não estava produzindo os resulta
dos sociais que dela deveriam decorrer. En
tão~ o Presidente CoJior de Mello, durante 
sua campanha política propôs a moderniza
ção do País, e, ao assumir o Governo, propôs 
efetivamente à Nação uma série de políticas 
de macroeconomia, dentre as quais algumas 

1
se refletiram sobre a nossa Região Amazô· 

nica c sobre o Norde_ste, particula~ente, po
líticas de incentivos fiscais que objetivam, 
majoritariamente, beneficiar primeiro-·do 
ponto de vista industrial e económico, e, se
gundo, do ponto de vista social, porque essas 
políticas têm como objetivo final o aspecto 
social do desenvolvimento de cada região de 
nosso País, neste caso, particularmente, das 
Regiões Anlazônica e Nordestina. Não _com
partilho da opiriiãó áe que as autoridades go
':"emamentais de qualquer escalão náo pos
sam rever os seus atas. Penso que é da essên
cia-da gestão dos negócios públicos a· revísão 
imediata ou a posteriori dos !ltos governa
mentais que se tenham çomo e:rrat;!Qs, _como 
inócuos, como insuficieilú~s. para atingir essa 
ou aquela solução para esse ou aquele prOble
ma. Não vejo de forma negativa quando uma 
autoridade governamental presta uma decla
ração à imprensa dizendo que vai tomar essa 
quela medida nesse ou naquele setore, poste· 
riormente, a decisão neste Ou naquele setor 
é tomada de forma diferente. Não vejo isso 
negativamente_. Já exerci várias funçóes pú
blicas no âmbito do ExeClltivo e nunca· me 
envergonheit nunca me constrangi em rever 
os nteus próprios atos. Penso que é da essên
cia da administração pública a revisão dos 
atos -a-dministrativos. Penso até que é uma 
demonstração de humildade, de sensibilidade 
para a ocorrênCia de fatos slipervenientes 
dentro do processo decisório, dentro do pro
cesso administrativo. No caso específicO, por 
exemplo, da política de incentivos fiscais e 
da própria comiSsão do Professor José Gal
. demberg, todos sabemos q!Je QOs Governos 
anteriores se descobria uma fórmula de pro
crastinar a solução dos problemas do nosso 
País. Essa fórmul;;t era tornar certas questões 
de intere_sse nacio!lal objeto de apreciação 
de_ comissões especiais Ou espec1alizadas mo 
âmbito do Executivo. Isso permitia que as 
questões não fossem, resolvidas, náo fossem 
solucionadas, que as questões afinal termi
nassem não resolvidas. No caso da Comissão 
do Prófessor José Goidemberg, eu penso -
e V. Ex' não está trilhanc;lo um caminho dife~ 
rente- que o Governo Collor de Mello tem 
absoluta credibilidacle para nomear uma co
missão desse nível presidida por um cientista 
do nível do Professor_ Goldemberg e estabe
lecer para essa Comissão um pfazo de sessen~ 
ta dias, no qual a Comissão vai oferecer as 
altenartivas objetivas, pràticas ·e· científicas 
para ~ soll:J.Ção desta questão objeto dessa 
Comissão. Do mesmo modo. ~á a q~estão 
dos incentivos fiscais com o prazo de 30 de 
outubro ... 

Q SR. MAURO BENEVIDES - A nova 
aVâliação. --

0 Sr. Odacir Soares- Quanto à nova ava
liação, quero dizçr a V. Er. que não tenho 
dúvida de que o Governo tem credibilidade 
para nomear essas comissões e de que estas, 
face o ritmo, a _põstura, os objetivos e a ho
nestidade de propósitos do Presidente da Re
pública -. honestidade essa._ manifestada nas 
Medidas Provisórias já adotadas - nos seus 
prazos, chegarão a cbrtclusões, a definições 

de modelos econômicos de se repensar no 
Nordeste, de se_ repensar na Região Amazó
nica. Na esteira das considerações que V. 
Ex• tem formulado aqui, já em várias oporiu~ 
nidades, em relação a essa qJ.!estão do Conse
lho Monetário, concordo plenamente com V. 
Ex• que o Banco do Nordeste, o Banco da 
Amazônia deveriam continuar no Conselho 
Monetário, porque entendo que não são me
didas quetêm conseqüências imediatas que 
não se refletem na macroeconomia, refletem
Se no dia-a-dia da política ·monetária, no dia
a-dia da política fiscal do Governo. E, por 
isso, entendo que são medidas que podem, 
sendo tomadas nesse momento, reverter sa
tisfatoriamente para as nossas regiões. De 
modo que, através desse aparte, novamente, 
quero me congratular com V. Ext 

O SR- MAURO BENEVIDES- Nobre Se
nador Odacir Soares, V. Ex• faz muíto bem 
em ressaltar, no seu aparte, a credibilidade 
do Professor José Goldemberg que, ao set 
escolhido para presidir essa Comissão de Alto 
Nível, ofereceu, a V. Ex', a mim, aos demais 
Senadores e, sobretudo, ã opinião pública 
brasileira, a tranqüilidade de se esses estudos 
serão concluídos e vamos tomar cónhecimen
to daquelas providências que representaria 
a viabilidade imediata das_aspiraçóes do povo 
nordestino. 

Não teria sentido um homem do prestígio 
e de renome internacionais do Professor José 
Goldemberg fosse presidir um órgão onope
rante, que nem sequer cumprisse o prato· assi
nado pelo Presidente, de 60 dias, no ofereci
mento de sugestões, de propostas, que repre
sentem, nessa hora, o soerguimento da nossa 
região, acossada pela chamada seca verde. 

Acredito que o fato cfclico ·-da seca verde 
apenas vai ser O Jeitmotiv de um estudo mais 
profundado em tomo da realidade daquela 
área geográfica do país. 

Portanto, vindo hoje à tribuna, depois da 
manifestação dos eminentes Senadores, a mi
nha posição é extamente reiterativa, no que 
diz respeito a essa comissão de Alto Nível, 
de que ela vai chegar realmente a um cami
nho, vai indicar os rumos que deverão ser 
perseguidos pelas lideranças nordestinas. E 
nós estaremos vigilantes, atentos, solicitas, 
obrigatoriamente estudando essas sugestões, 
para que não se percam no emararlhado da 
burocracia oficial. 

Por conseguinte, muito grato a V. Ex'~emi
nente Senador. Também desejo expressar a 
minha confiança em que o Professor José 
Goidenberg haverá de apresentar, no prazo 
estabelecido. aquelas soluções reclamadas 
para o desenvolvimento da nossa Rcegião. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex~ um 
aparte, Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço V. 
EX', eminente Senador João Lobo. 

O.Sr. João Lobo- Serei breve e não inter
romperei por muito tempo o brilhante discur
so Cle V. Er Simplesmente, Senador Mauro 
Benevides, não posso aceitar a conceituação_ 
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expedida nesse momento-' pelo ilustre Sena~ 
dor do Norte brasileiro, o Senador Odacir 
Soares. Acho que não existe nenhum estudo, 
por mais moderno que seja, que desaconselhe 
o instrumento dos incentivos fiscais; países 
de política moderníssima, como a Inglaterra, 
usam-no vastamente em toda a zona da Irlan
da e da Escócia; ã. Itália o usa em todo o 
Sul do país, na região menos desenvolvida; 
a Austrália o usa; vários países -do mundo, 
inclusive os Estados Unidos usam os incen
tivOs fiscais como um dos mais adequados 
instrumentos de desenvolvimento regional. 
Então, corno conclusão dos estudos e da ava
liação que será feita no dia 30 de outubro, 
não aceitaria nunca a suspensão de toda essa 
política de incentivos para o desenvolvimento 
do Nordeste. Sem ne"nhum desrespeito para 
com a cultura, pelo grande conceito mundial 
que tem o Professor Goldcnberg, acho que 
ele não poderia chegar à conclusão de que 
aquilo seria desaconselhável. E, adianto mais 
um pouco _a V. Ex', não vejo razão para que 
a Medida Provisória tenha suspendido a op
ção pelo Finar no ano básico de 1991, para 
as declarações de Imposto de Renda de 1991, 
porque uma das características da Medida 
Provisória é a sua urgência e-sua--relevância. 

Suspender o que só vai viger em 91, não 
tem nenhuma urgência, não tem nenhuma 
relevância. Podia ter sido suspensa por uma 
portaria no ano de 91, e nunca, agora, como 
uma ameaça pesando sobre a esperança de 
todos os nordestinos. Estranho que isso tenha 
figurado numa Medida Provis.ó_r_ia. Ela nunca 
deveria ter figunldo numa Medida Provisó
ria, primeiro, porque não era urgente e, se
gundo, porque não era relevante. A opção 
pelo Finor- ou pelo Fina-m poderia ter sido 
cancelada numa simples portaria, em 1991, 
e nunca no início de 1990. Isso apenas mani
festou uma má-vontade para com os incen
tivos fiscais do Nordeste. Má-vontade que 
nós, nordestinos, não podemos nuca aceitar. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Veja V. 
Er, eminente Senador João Lobo, que as 
lideranças parlamentares e, mais do que elas, 
com a maciça adesão de Deputados e Senado
res, as bancadas modificaram a Medida Pro
visória, tranSfOrriiando-a em projeto de lei 
de conversão, inadmitindo a suspensão e fa
zendo incluir a norma de uma avaliação, no 
dia 30 de outubro, para que, dessa forma, 
se procedesse a um ajuizameilto das reper· 
cussões da política de incentivOs nã. Região 
Nordeste. 

O Sr. Odacir Soares - S(!nador Mauro 
Benevides, permite-me um aparte para fazer 
uma retifícação? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo 
o aparte a V. Ex• 

O Sr. Odacir Soares - O Senador João 
Lobo me entendeu mal. Não disse que a polí
tica de incentivos fiscais é desaconselháveL 
Eu disse que a política de incentivos fiscais 
adotada e em execução no Brasil não vinha 
produzindo os rendimentos sociais desejá
veis, porque toda política de incentivos fiscais 

tem como objetivo final o_ redimensionatnen· 
to de certas regiões, de certas áreas do País. 
O fato é que se constatou, não-apenas o Go
verno mas, tambt!m, o Banco Mundial, de 
que a política adotada no Brasil vinha ger'an
do uma concentração maior de renda na mão 
de setores já privilegiados da sociedade brasi
leira. Esse é um dos aspectos. Agora, eu não 
disse que ~la deveria ser extinta, que ela deve
ria - como está na Medida Provisória -
ser repensada. Outro aspecto é o seguinte: 
quãfldo o Senador João Lobo fez referência 
ao fato da suspensão dos incentivos não ser 
medida de urgência e nem de relevância, S. 
Ex• se esqueceu de que essa decisão esteve 
inserida no contexto de decisões de macroe
conomia. Ela não é uma decisão isolada, ela 
é uma decisão inserida e integrada a um con· 
texto -de macroeconomia. Essa Política com
plementa outras políticas ado_tadas pelo go
verno no conjunto de medidas que ele baixou 
e encaminhou ao congresso Nacional e que 
foram transformadas em leis. De modo que 
é, apenas, essa retificação. 

O SR- MAURO BENEVIDES- Muito gra-

~~ra e~~ ~~~a n~~!~v~~~:~C::o ~~~~~ ;~~~f~: 
namento situando, com absoluta precisão, o 
seu pensamento em torno da política de in
centivos fiscais.Acredito, mesmo, que o e mi· 
nente Senador João Lobo, se dúvidas ainda 
pudess_e ter em relação ao seu pensamento, 
elas estariam dissipadas, com os esclareci
mentos agora, transmitidos, no meu aparte. 

Vou concluir, Sr. Presidente: 

A vontade política do Presidente Collor 
de Mello, com o nosso apoio indiscrepante, 
-apoio, agora, representado por todos esses 
apartes dos eminentes Senadores que deram 
expressão maior ao nosso pronunciamento 
-precisa é.xte"iíoiíziir-se em relação à nossa 
região, não apenas com os estudos que agora 
irão processar-se mas através de providências 
concretas, com9 a que ora se sugere e que 
decorre de imperativo constitucional. 

Não é possível que ainda assistamos a de
clarações despropositadas como as atribu(das 
ao Secretário Egberto Baptista, reeditando 
manifestações que ho passado deram lugar 
ao nosso repúdio indignado e veemente. 

Os estudos a cargo da Çomissão preSidida 
pelo prof. José Goldemberg certamente indi
carão a viabilidade do Nordeste, inclusive da 
sua (aixa de semi-ãrido, considerada egoisti
camente pelo Secretário de Desenvolvimento 
Regional como ''Uns guetos sem amanhã". 

Vamos __ aguardar, com expectativa, o traba
lho da referida Comissão, certos de que longe 
de frustrar, ele abrirá perspectivas mais esti
mulantes para 40 milhões de brasileiros, in
conformados com a subestimação de seu va: 
lar e da contribuição oferecida abnegada· 
mente ao progress-o-da Nação. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre 
Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR JOSÉ IGNÁC(O FERREIRA, 
PRONUNCIA DISCU/iSO QUE, EN
TREGUE À REVISÀO'DO ORADOR; 
SERÁ PUBL/CA/)0 POSTE.
RIORMENTE. 

Durante o discurso dd Sr. José lgnáct'o 
Ferreira, o Sr. Meira Filho, deixa a cadei
ra da presidência, que ~ ocupada pelo 
Sr. Pompeu de Sousa, 3r Secretário. 

O Sr. Odacir Soares-Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma brevíssima comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para uma bfeve comunicação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, quero apenas 
registrar a presença nesta Cafia, até há pouco 
tempo, na tribuna do Senado, dos Verea
dores Anerli Lessa, Carlos Rasteiro, Sebas
tião Nobre, Danilo Dalazens, José Gomes 
e Cícero SérgiO do Municí~io de Rolim de 
Moura, no Estado de RondQnia. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pojnpeu de Sousa) 
-Conc-edo a palavra, ao !nobre Senador 
Aluizio Bezerra, que falará como Líder. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA (I'MDB -
AC. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do oradOr.)- sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tenho-me preocupa
do, nos últimos dias, com as declarações de 
S. Ex~. o professor Lutzemberg, sobre a cons
trução da BR-364. ACabava mesmo de comu
nicar ao Líder do Governo nesta Cása··a ini
nha preocupação com relação a esse assunto. 

Sr. Presi<!ent~, eu não poderia deixar de 
manifestar a minha grande apreensão __ s_obre 
a declaração formulada por S. E r, o Profes
sor Ltitzeffiberg, cientistã p-elo qual temos a 
maior consideração, respeito e admiração. A 
declaração feita por S. Ex• nos Estados Uni
dos, puticada na revista The Economist, entre 
os dias 24 a 27 de abril próximo passado, 
pedindo apoio dos Estados Unidos para que 
não se construa a BR-364 é muito séria. A 
interveniênia de S. Ex~ junto a órgãos de fina
ciamento internacional para não financiar a 
estrada gue vai ligar Rio Branco ao Peru e 
ao Pacífico, transformando-se no maior cor
redor de exportação e importação, o Canal 
do Panamá asfaltado através da Amazônia, 
é bastante preocupante. 

Como se trata de assunto de tamanha en
vergadura, Sr. Presidente, entendo que há, 
por parte de S. Ex\ _o Professor Lut~emberg, 
t:ma visão equivocada da questão desta rodo
via e do desenvolvimento da amazónia. E 
maís ainda: que essa declaração entra em rota 
de colisão com o posicionamento do Presi
dente Fernando Collor de Mello no encontro 
que Sua Excelência teve aqui em Brasiliacom 
o escritor Vargas Lhosa, por ocasião da visis
ta do candidato â Presidên~m da República 
do Peru. Nesse entendimento, houve mani
festação de apoio do Presidente Collor de 
Mello a esta rodovia a transco-ntinental, a 
Atlântico-Pacífico, no contexto sul-america-
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no, viabilizando a integração do Brasil com 
os demais países da América do Sul, e abrin
do o grande corredor de exportação e impor
tação entre o nosso País e os países vizinhos 
do Pacífico. 

Ora. Sr. Presidente, esta postura de S. Ex~, 
o Professor Lutzenberg, nos Estados Unidos, 
parece-me arrogante e ingénua. 

É uma ingenuidade arrogante, mas enten
do que ingenuidade tem limites. O que nós 
poderíamos solicitar aos Estados Unidos, à 
comunidade internacional, é o apoio cientí
fico para operarmos uma rodovia em áreas 
tropicais, em perfeíta harmonia com o meio 
ambiente. 

Se tiveSse sido essa, Sr. Presidente, a solici
tação de S. Ex'!, o Professor Lutzenberg, à 
comunidade científica norte-americana e in
ternacional, requisitando a colaboração 
coentífica para nos assessorar na construção 
de uma rodovia através da amazônía, para 
que essa rodovia mantenha, ao mesmo tem
po, a estrutura de uma via de integração e 
ao seu entorno um program-a, Um projeto, 
de preservação do meio-ambiente. Se fosse 
esse o pedido, Sr. Presidente, estava justi· 
ficado. 

Mas, Sr. Presidente, é absurdo admitir que • 
um cientista~ que um patriota brasileiro, vá 
a uma grande potênçia pedir a sua !nterJe
rência junto a outros países e organrzaçoes 
internacionais para forÍl.ecer ajuda económi
ca para fazer um bloqueio económico i~ temo 
em torno da construção de uma roc:lovia para 
o desenvolvimento e para a integração nacio
nal. Ainda mais porque a Rodovia Rio Brna
co, fronteira com o Peru, Pucalpa, não é uma 
rodovia para as onças. Ela integra o povo 
humilde, pobre, a população trabalhadora, 
isolada há mais de 100 anos, trabalhando na 
mais profunda miséria, no isolamento,e são 
milhares de pessoas. 

Sr. Presidente, a Capital do meu Esta_do 
é a única unidade política e admiriistrativa 
que não é servida por uma rodovia ãsfaltada, 
Essa rodovia liga rio Bra9-co à cidade de Ma
nuel Urbano, de Feijõ-~ de Tarauacá, de Cru
zeiro do Sul e de Maneio Lima, na fronteira 
com o Peru. São as populações brasileiras 
que se dispuseram, há mais de 100 anos, a 
servir à Pátria na fionteira, guarnecendo-as 
perante as nações_ vizinhas, produzindo e es
coando a sua produção, obedecendo aos pro
cessos cíclicos 'da natureza. das enchentes e 
das vazantes dos rios. 

Sem conhecer essas circunstâncias, Sr. Pre
sidente, a declaração de S. EX", o Professor 
Lutzenberg, com todo respeito que tenho por 
sua pessoa, é arrogante, é desrespeitosa para 
com toda essa população humilde de serin
gueiros, milhares de trabalhadores, cerca de 
400 mil pessoas, Sr. Presidente, só nesta re
gião, para não dizer que a- Amazónia hoje 
abriga 30 milhões de habitantes. 

Então, essa é uma rodovia de integração 
da população que lá existe, e o bem jurídico 
social mais relevante que a sociedade conhec_e 
é a vida, a saúde. 

A ecologia que não contempla, antes da 
natureza, a ecologia hum.ana, é pelo menos 
:uma expre~ão fascista, é pelo menos uma 
expressão_ abstratada ecologia, porque a con
cepção q-ue temos da ecologia é, sobretudo 
e antes de tudo, a ecologia humana, é, quan· 
do defendemos a ecologia, é para que melhor 
possamos criar _as condições de vida apro-
priadas para a humanidade. -

Sr. Presidente, proponho-me a desenvol· 
ver este tema; amanhã, estou inscrito e o 
farei nesta Casa, com detalhamento técnico 
apropriado, e desafio, de uma maneira cava
lheiresca e até modesta, a que o Dr. Lutzen
b~rg,_que não conhece a amazônia, aceite 
um debate com este modesto parlamentar, 
filho de seringueiro, do trabalhador da extra· 
ção de borracha na Amazónia, que nasceu 
ouvindo o barulho das águas, dos ventos na 
floresta, -Õ canto dos pássaros e da natureza 

a esta Casa, para que este Plenário, para que 
a opinião pública nacional seja inteirada da 
rea]idade no confronto com as declarações 
do Dr. Lutzenberg. por quem tenho a maior 
consideração e respeito. Todavia, não pode· 
mos absolutamente concordar com as suas 
declarações formuladas nos Estados Unidos 
e que são divulgadas pela revista The Econo
mist, publicada nos dias entre 24 e 27 de abril 
próxim9 passado, e que toda a Imprensa na
cional também divulgou. 

São estas as minhas considerações, Sr. Pre· 
sidente. Reservo, então. para amanhã, o pro· 
nunciamento que farei nesta Casa para toda 
a Nação brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
berto Campos. 

na sua expressão mais completa, e que não 0 SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT. 
tem medo da construção de uma rodovia pro- Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr_ Presi-
tegida pelos progressos científicos existente~. dente, Srs:Senadores, sempre acreditei no 

A declaração do Dr. Lutzemberg é a ex- que diz 0 bardo inglês que a _brevidade é a 
pressão de um ecologista da cidade. Um eco· alma do discurso. Não ocuparei senão dois 
logista que aprecia a ecologia em abstrato. a três minutos. E fá-Io-ei para formular um 
Mas o pensamento das populações, dos mi- apelo ao Ministro do Trabalho e Previdência 
lbares de habitantes que vivem na floresta Social, sobre um tema de interesse h uma-
e que necessitam do progresso, de uma rodo- nitário. 
via para o escoamento da sua produ~ão e 
para o abastecimento das condições mrus es- Alguns poucos milhares de integrantes de 
senciais da vida, como até o leite para as Portugal, Espanha e Itália, gente boa, de tra· 
crianças, 0 remédio para combater a malária, balho, aposentaram-se .n,o Brasil, depois de 
como as condiçóes·mars-rtecessárias à manu- muitos anos de labuta dura, e voltaram às 
tenção da vida com saúde e que só chegam terras de onde haviàm partido, no vigor dos 
em épocas das cheias dos rios, essas popula- seus dias de juventude, para nelas descan-
ções isoladas deram, na última pesquisa do sarem no ocaso da vida. 
lbope, instituto respeitado nacionalmente, Quem não conhece a saga dessa gente sim-
feita em todo o Estado_ do Acre, u~ fndice pies e forte, ordeira, dada com afinco ao es-
de apoio de 72 por ento a essa rodovia. forço quotidiano, honesta, crente no bqm 

Não podemos, portanto, condenar uma ro· Deus, sempre disposta ao trabalho? Esses 
dovia pela vontade única e C?Xclusiv<!_c!_ÇJ:!_lJ!...!.__ . .imigrantes bons,- que aqui vieram ajudar-nos 
pessoa, contra a vontade de 72 por cento da a construir por bem, com imensa paciência 
população da região em que vivem esses habi- e perseverança, este país, sai certamente cre-
tantes. dores do nosso reconhecimento, e mais, aio-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) da, ~o. noss~ carinho. Par~ ?luitos de nós, 
-Nobre Senador A!ufzio Bezerra, esta Pre- brasileuos, sao parentes proximgs, quem s~
sidência cumpre o dever de fazer um apelo b~, pais, tios, personagens do nos~o quou-
a V. Ex• que ainda dispõe de algum tempo. diano, sempre no~a~os yela capaCidade de 
Estamos praticamente na hora de encerrar, esforço e pela p_ersistencia, quase sempre mo-
temos 16 minutos, o nobre Senador Roberto delar, no respeitO à terra que os acolheu. 
Campos pediu a palavra para dentro de pouco Pois bem, Sr. Presidente, um triste e~em-
tempo e a Présidência teria regimentalmente plo da delinqüência do Estado brasileiro um 
que pror_rogar, de ofício_, a sessão._ Então, exemplo, diria eu, de irresponsabilidade ad· 
eu pediria a V. Ex•, já que est<tinscrito para ministrativa vem causando penosas e injustas 
falar amanhã sobre o mesmo tema, que abre- dificuldades a essa· digna gente, humilhando 
viasse suas considerações, e eu pudesse con- também a imagem do ~aís no exterior, eno· 
ceder ,a palavra ao nobre Senador Roberto doando-a com demonstrações de falta de se· 
Campos, para brevíssima declaração. riedade no cumprimento de deveres elemen-

O SR. ALUÍZIO_ BEZERRA _ Perfeita- tares de qualquer país que se respe_~te. 
mente, Sr. Presidente. Como eu havia dito, Há cerCa de um ano, nosso siStema previ· 
diante da gravidade dos acontecimentos, não denciário deixou de pagar as modestas pen-
poderia eu deixar de levantar esse problema sões e aposentadorias a que faziam jus esses 
hoje, constatando todo um trabalho da maior imigrantes. E, depois de impassivelmente fa-
seriedade, produzindo por equipes ecológicas zer ouvidos súrdos às numerosas reclama-
de cientistas· que estão traba]hando nessa re-. ções, decidiu-se, finalmente, nossa Previdên-
gião. cia Social a fazer alguma coisa a respéifo. 

Como eu disse anteriormente, vol~arei E qual foi_~ solução encontrada? Não foi ou-
amanhã, quando farei um pronunciamento tra coisa senão pagar o que era devido s_emj--
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co-rreção monetária .. E essas somas, quando 
convertidas nas moedas estrangeiras do "ha
bitat" dos aposentados tomam-se irrelevan
tes. 

Em pleno regime da inflação delirante do 
ano passado, Sr. Presidente, quando até o 
Goveri:to se cobría com a correção diária do 
BTN fiscal, alguém, no fundo de um gabinete 
burocrático, teve a genial idéia de tirar o di
nheiro" dos pobres imigrantes, talvez por pen
sar que, humildes que eram, não encontra
riam defensores eficientes. 

Esse dinheiro" não é Uti1 fuvor que o Esfaâo 
brasileiro graciosament~ poderia dar ou não. 
Esse din.lieiro não é nosso; é deles, dos imi
grantes e foi conquistado _com muito esforço 
e suor. Além disso, o Brasil tem, com Portu
gal, Espanha e Itália, obrigações in~ernacio
nais, de acordos que regem a maténa. 

Urge, Sr. Presidente, uma solução imedia
ta. Gostaría de fazer sentir a .urgência do- as
sunto ao Ministro do Trabalho e da Previ
dência Social, que certamente se comoverá 
com este apelo, a fim de que se recomponham 
os prejuízos causados a esses imigrantes. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O eventual Presidente dos trabalhos con
gratula-se com o Senador Roberto Campos 
pelo seu pronunciamento, e até já havia rece
bido um apelo idêntico. Mas, enclausurado 
aqui à Mesa, nem sempre tem oportunidade 
de, no plenário, falar sobre !!~es assuntos. 
Mas já devo ter mandado há algum tempo 
realmente o meu protesto por esse ato de 
desmoralização do País e de assalto ao traba
lhador, porque isso é resultante do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, que não 
está sendo utilizado como deveria. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro· 
rtuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Sr.s. Senadores, venho a esta tribuna para 
falar sobre a situação das indústrias de ge~so 
localizadas nos municípios de Ouricuri, Arã.
ripina, Trindade e Ipubi, no Sertão do Ara
ripe pernambucano. Nessa região, 50 das 62 
indústrias de gesso estão encerrando as suas 
atividades, causando grave problema social. 
Ao desemprego decorrente desse quadro, 
acrescente-se que também os agricultores da 
região tiveram suas laVouras destruídaS pela 
seca. A fome e o desesp~ro daqueles que 
se vêem impedidos de ganhar o ~eU sustento 
tornam o comércio dessas cidades vumeráveis 
à prática de saques. 

·A crise pela qual p·assa a indústria de gesso 
decorre da sua impossibilidade de pagar a 
folha de empregados, as obrigações sociais 
e os seus fornecedores. Isso, deve-se ao fato 
dessas indústrias terem seu" capital de giro 
retido pelo plano de estabilização económica 
do. Governo Federal. Viram-se eles sem re-

cutsos da indústria de construção civil em 
nível naci_onal, há falta de mercado consu
midor de gesso, comprometendo a obtenção 
de cruzeiros pelas indústrias calcinadoras. 

Como podem peceber, nobres colegas, é 
uma situação dramática para a economia da 
citada região, atingindo, em-decorrênCia, mi- -
Ihares de trabalhadores e seus dependentes. 
Por esse motivo venho solicitar das autori
dades federais e pernambucanas pr~v~d~n~ias 
no sentido de que sejam tomadas IDIClatJvas 
em favor da economia daqueles municípios. 

Nada mais jjustrativo sobre o _assunto do 
que ler, Sr. Presidente, palavr_as do discurso 
proferido pelo Deputado. Fehpe Coel?o -
atuante representante do povo sertaneJO -, 
na Assembléia Legislativa de Pernambuco. _ 
Eis o que dísse o referido representant~ ~o . 
povo, segundo notícia publicada n? D1áno 
de Pernambuco, edição de 17 de abnl do_cor
rente ano: 

FÁBRICAS FECHAM NO ARARIPE 

"Pelo menos 50 das 64 indústrias ele 
gessO -instaladas no ·sertão de ArariPe 
pernambucano, estão encerrando as suas 
ativídades devido a falta de mercado ab
sorved_or do produto e ausência de crédi
tos para capital de giro que possibilitem 
a,c.ompra de matéria-prima necessária 
e o pagamento dos seus empregados. 

A denúncia é do deputado Felipe Coe
lho, vice-líder do PFL que nos últimos 
dia:s já ocupou duas vezes a tribuna da 
Assembléia Legislativa para narrar o 
dramático quadro dos calciJ.?-adores de 
gesso do Araripe e cobrar providências 
das autoridades estaduais e federais que 
veilham não apenas a socorrer as empre
sas em dificuldades mas, também, pela 
grave situação que se al3.stra naquela re
gião em função do desemprego crescente 
dos trabalhadores liberados pelas indús
trias calcinadoras. 

Felipe Coelho aponta como um dos 
fatores geradores da crise a retenção do 
dinheiro das empresas, ocasionada pelo 
pleno de estabilização económica do Go
verno federal, que vem impossibilitando 
aos induStriais pagarem ã. folha dos em
pregados, obrigações sociais e aos seus 
fornecedores. Outro fa-tor indicado por 
ele está na peculiaridade local de fragili
dade à seca, cujos efeitos lá começam 
a se alastrar em todos os sertões pernam
bucanos. 

Agravand~ mais ainda a situação, lem
bra o parlamentar que o principal seg
mento absorvedor do gesso do Araripe, 
a indústria da construção. civil, enfrenta 

· uffia crise sem precedentes, a nível nacio
nal, aduzindo que no caso de Pernam
buco nada menos que cinco mil trabalha
dores daquele setor fá foram demitidos. -

"A tendência - afirmou ele - é de 
demissões em massa no setor, que so-

mente poderão ser evitadas com contra
tações pelos setores públicos de constru
ção de habitição popUlar e a liberaçio, 
pelo Governo federal, do capital das 
construtoras que estava aplicado no mer
cado financeiro. Com a liberação dos re
cursos retidos, pode-se injetar, também, 
finanCLme.Otos no mercado, evitando, 
assim, o fechamento das construtoras e 
o-conseqüente desemprego dos seus tra
balhadqres." 

Segundo o deputado, as 50 indústrias 
de calcinação de gesso que já encerraram 
atividades no Estado, estão cOricelitta
das nos municípios de Ouricuri, Arari
pina, Triridade e lpubi, cujos desempre
gados se somam aos agricultores desmo
biliZados de suas lavouras em face da 
seca, deixando aquelas cidades extrema
mente vulneráveis para a prática de sa
ques nas feiras livres, supermercados e 
outros estabelecimentos comerciais." 

. Lanlentando as ocorrências de saques 
pelos sertanejos em busca de comid~, 
Felipe Coelho sugere ao Banco do Brasd 
a abertura de uma linha especial de cré
dito aos agricultores, com juros espe
ciais, pois como lembrava o saudoso Luiz 
Gonzaga, "o sertanejo não quer esmola, 
quer condições de trabalho para conti
nuar produzindo." 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador Car
los De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB- AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, na minha vida de h<" 
mem público, tenho defendido ardorosamen
te, e reiteradas vezes, a melhoria das condi
ções de funcionamento e;:~. expansão das ativi-_ · 
dades da Zona Franca de Manaus. Faço-o, 
sempre, com orgulho e satisfaçã9, não apenas 
porque represento nesta Tribuna o abnegado. 
po~o a~azonen_~_e, mas também porque te
nho a convicção de estar lutando por uma 
causa indiscutivelmente justa. cujos benefí
cios transcendem a fronteira geográfica, deli
mitada, de jurisdição da Suframa, para con
tribuir com o próprio processo de crescimen
to e desenvolvimento tecnológico do País. 

É com esse -estado de espírito que procuro · 
atender aos apelos dos meus concidadãos e 
dos segmentos mais divers.os da comunidade 
amazonen-se - de atividades vinculadas ou 
não à Zona Franca, mas inegavelmente reco_
nhecedores da importância él.aquele regime 
aduaneiro especial, que em tão curto prazo 
pennitiu trãnformar o cenário da região. 

Tendo suportado e superado numerosas re
vezes em toda a sua história, a Zona Franca 
de Manaus defronta-se agora com·novos l"'l';t
calços que colocam em risco a regular conti- , 
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nuidade de sua atuação. Como todos_ os seto
res da economia nacional, as entidades que 
operam na :área da Zona Franca de Manus 
sentiram o .l:iuro golpe desfechado pelo Go
verno Federal, por meio das medidas do "Pla
no Brasil Novo", na corajosa e-neCessária 
tentativa dei pôr um freio â escalada inflacio
nária que v~nha estarrecendo a Nação. 

Embora i:ontiando no acerto das decisões 
govemameptais, como um todo; e apoiando 
o plano ecpnômico, essas entidades foram 
atingidas p~las medidas "de forma especial, 
isto é, diferenteJ;llente dos demais setores, 
em função kre _suas próprias características. 

Representadas pela Associação Comeicial · 
de Manaus, Federação do Comércio do Esta
do do Amazonas, CentrO das Indústrias do 
Estado do AmazonM, Associação dos Impor
tadores dà Zonà Franca de Manaus, Federa
ção das Indústrias do Estado do Amazonas 
e Clube' dos Dlretóres Logistas de Manaus, 
essas entidades apelaram para o Governo Fe
deial, na pessoa. da Ministra da ECOnomia, 
Zélia Cardoso de Mello, relatando as condi
ções a que estão submetidas em conseqüência 
das medidas que compõem o Plano Brasil 
Novo, e proponho pequenas modifíCações. 
São reivindicaçó~~ just.as, oportunas e sensa
t~, que~.longe de.c~:mstituírem um privilégio, 
apenas corrigem distorções e- possibilítam o 
engajamento de um setor específicO na nova 
realidac;ie da econouiía brasileira. 

Debatem-se os usuários da Zona Franca 
de Manaus, inicialmente, com o congelamen
to dos preços das mercadorias, medida que 
vigora igualmente para toda a socidade brasi
leira, mas: que reflete-se de forma peculiar 
e inequivocamente mais drástica entre aque
le~ setores.cuja atuação depende rigorosa-

:.~~~ ~~:~.g:~~d~::r~!:~ ~i~~~=~~~~~ 
.dos preço$ paralel~ente à flutuação da taxa_ 
calnbial, porque esta variaçãcf iffipossibilita 
fixar o .custo real dos bens, ê, portanto, o 
seu preço de venda. 

Como se pode observar, trata-se de uma 
argumentação procedente e de inteira coe
rência que fazem os usuários da Zona Franca 
de Manaus. Eles alertam para a falta de Jiquí
dez dos recurson)ferecidos em garantia, ou 
mesmo aplicados no mercado financeiro, pa

, ra honrar os compromissos futuros. lembran
do ainda que essas aplicações enquadravam
se rigorosamente nas operações aprovadas 
pelo Banco Central. As entidades que ope~ 
ram na área, com a impossibilidade de fecha~ 
menta dos contratos de cámbio, sofreram res
trições créditícias de seus fornecedores exter~ 
nos. Os resultados, que podiam ser facilmen~ 
te previstos,_ são a inadimplê:ncia e o risco 
de um profundo corte nas futuras importa
ções. 

A tudo isso somam-se as conseqüências da 
abertura de importação para o restante do· 
país. contingenciainento que submete a Zona 
Franca; e a diminuição do fluxo de turismo, 

at!v!dade que representa 90 por cento do mer
cado de cons_umo, como resultado do elevado 
custo das passagens aéreas e do irrisório valor 
da cota de bagagem - apenas 800 dólares 
- para as mercadorias procedentes da Zona 
Franca. 

Diiuú"e desse qUadro, em que se sucedem 
tantas dificulâades, as entidades que atuam 
na -Zona Franca de Manaus pleiteiam apenas 
- e aqõi do meu endosso pessoal, e faço 
urn apelo à Ministra Zélia Cardoso de Melo 
-·uma flexibíiização das medidas económi
cas para viabilizar o fechamento dos contra
tos de câmbio referentes às guias autorizadas 
antes do dia 15 de março. Para isso, preten
dem as referidas entidades utiHzar os recursos 
das contas correntes que foram bloqueadas 
em cruzados; os recursos bloqueadoS de apli
cações nos mercados financeiro e de merca
dorias, destinados a lastrear os contratos de 
câmbio a vencer; e os depósitos prévios no 
Banco Central, de acordo com a Resolução 
n9 1.646, daquele órgão, sem incidência do 
Imposto sobre Operações Financeiras - ou 
seja, mantendo a paridade do valor deposi
tado e do valor a ser remetido para o expor
tador. Pedem ainda, os usuários da Zona 
Franca de Manaus, a exclusão daquela área 
em relação ãos efeitos da Circular Bacen n9 
L611, referente à liberação de depósitos re
gistrados em moeda estrangeira. 

Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, não poderia deixar 
de sa1ientar que apenas nos últimos dois anos 
foram aprovados mais de 400 projetas na ju
risdição-da Zona Franca de Manaus, gerando 
cerca de 50 mil empregos. Não poderia deixar 
de ressaltar, igualmente, que 85 por cento 
da arrecadação- do Imposto sobre Circulação 
de Marcadorias e Serviços, do Estado do 
~azonas, devem-se exclusivamente às im
f10rtações da Zona Franca; não poderia dei· 
xar de registrar. ainda, que em apenas 23 
anos, desde sua implantação, a Zona Franca 
de Maoaus transformou-se num centro pro
dutor de manufaturados cujos produtos abas
tecem, não apenas o mercado interno. como 
o externo, com exportação para todos os con
tinentes. 

É por tudo isso que a Zona Franca de Ma· 
naus requer uma especial atenção de nossas 
autoridades económicas, para que, subme
tida a condições específicas de funcionamen· 
to, e duramente golpeada pelas medidas que 
a todos atingiram, de forma indistinta, possa 
superar esse grave impasse e continuar contri
buindo para o desenvolvimento da região e 
do País. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

·I· 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 103, DE 1989 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nd 103, de 1989, ·de autoria 
do Senador Roberto Campos.· qué estabelece 
medidas de flexibilização do mercado de tra· 
balho_, para evitar desemprego, tendo · 

Pareceres, sob n~ 58, de 1990, e orais, das 
Comissões: 

- de Assuntos Econômicos: 1 ~ pronuncia
mento: solicitando audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 2? pronun
ciamento: contrário ao projeto; e· 

- de Constituição, justiça e Cidadania: pe
ta inconstitucionalidade. 

·2· 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 

N" 3. DE 1989 

Votação, em ptimefro tUrno, da proposta 
de emenda à Constituição no 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do arL161 da Constituição Federal. 

-3-

PROPOSTADE-EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO . 

N• 4, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da proposta 
de emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta § 6? ao 
art. 59 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias. 

-4-

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI DO DF 

N• 65, DE 1989 

Discussão, em turno ,único, da Redação 
·Final (oferecida pela Comissão Diretora em 
se11 Parecer n9 75, de 1990)~ do Projeto de 
Lei do DF n~ 65, de 1989, de iniciativa da 
Comissão do Distrifo Federal (apresentado 
por sugestão do Deputado Augusto Carva
lho), que dispõe sobre a utilização de cursos 
d'água na área do Distrito Federal por empre· 
sas industriais e agroindustriais. 

-5-

PROJETO DE LEI DO DF 
N•4, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 4, de iniciativa do Governador 
do Distrito Federal, que transforma a Escola 
Classe Granja das O.Jiveiras em Centro de 
Ensino de 19 Grau Granja das Oliveiras, da 
Fundação Educacional do Distrito Federal~ 
e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 69, de 1990, da 
Comissão 

- do Distrito Federal. 
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-li-

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 5. DE 1990 

DiscUssão, em turno único~ ·cto Projeto de 
Lei do DF no 5, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que crla as 
escolas classes e o centro de ensino que men · 
ciona na Fundação Educacional do Distrito 
Federal, e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n" 45, de 1990, da 
Comissão 

- do Distrito Federal. 

-7-

PROJETO DE LEI DO DF . 
N•l8, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 18, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito_ F~deral, que dispõe 
Sobre reorganização administratíva da Fun- ~ 
dação Educacional do Dístrito Federal, e dá 
outras providências, tendo 

PareCer favorável, sob o? 80, de '1990, da 
Comissão-

- do Distrito Federal. 

·-8-

!'RQp_QSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 

N• 5, DE 1989 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
d_e_E_m_enda à Constituição no 5, de 1989, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro e oUtros 
Senhores Senadores, que dispõe sobre a re
muneração dos Deputados Estaduais e dos 
Vereadores. 

-9-

. PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO 

N• 6, DE 1989 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 6, de 1989, de 

autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores_ Se_n_adores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remu~eração Pública. 

-lO

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 

N•l, DE 1990 

DisCuSsão, erri ptimeiro turno, da P!Oposta
de Erytenda â Constituição no 1, de 1990, de 
autona do Senador Márcio Lacerda e outros 
~nhores Seri.àdores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das DisposiÇõeS" COnstitucionais 
Transítórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessã-o. - -

(Levanta-se a sessllo às 18 horas e 22 
minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

l ~ ATA DA 45• SESSÃO, EM 3 DE 
MAIO DE 1990 

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 39/90, de 
autoria do Senador Afonso Sancho, que 
altera a Lei n~ 4.716, de 29 de junho de 
1965 que dispõe sobre o registro genea
lógico de animais domésticos, e dá ou,nas 
providências. 

1.2.2 - ComunicaÇão 

Do Senador Afonso Sancho, que se au
sentará do País a partir do dia 5-5·90~ 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

Término do prazo para interposição de 
recurso no sentido de inclusão em Ordem 
do Dia dos seguintes projetes; 

-Projeto de Lei do Senado n9l88/89, 
que dispõe sobre a realização de levanta
mentos periciais eni acidenteS de trânsito, 
causados por veículo automotor. Ao Ar
quivo 

-Projeto de Lei do Senado nP 265/89, 
que dispõe sobre as Comissões Parlamen
tares de Inquérito. À Câmara dos Depu
tados. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

O SR. PRESIDENTE-Dia do Taquf
grafo. 

SENADOR ALUIZJO BEZERRA
J>efesa da BR-364 em face das declara-

·SUMÁRIO 
Secretário do Meio Ambiente, contrárias 
à sua conclusão. 

SENADORJARBAS PASSARINHO 
-Dia do Taqulgrafo. 

SENADOR JOÃO MENEZES -
Combate ao narcotráfico. 

SENADOR ROBERTO CAMPOS. 
como Líder - Apoio ao discurso do Sr. 
Aluizio Bezerra, proferido na presente 
sessão. Problemas ambientais_na Amazô
nia. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

Designação da Contissão Mista incum
bida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n" 183/90, cjue dispõe sobre cri
térios de reajuste das mensalidades esco
lares e dá outras providências, e fixação 
de calendário para a tramitação da ma
téria, 

1.2.6- Ofício 

- ---- N~ _2_1/90, -do Presidtimte da Comissão 
de Constituição, Justiça e CidadaniS, 
encaminhando o parecer referente a cons
titucionalidade da substituição do Gover· 
nador do Amapá. 

1.2.7- Comunicações das Lideranças 
do PMDB e do PTB na Câmara dos Depu
tados e do POC no Senado Federal 

~De substituições de membros naCo-
missão Mista de Orçamento. -

1.2.8 - Requerimento 

- N9 89f9Õ, óe iutclria do Senador Wil
son Martins, solicitando que seja conside
rado de licença para tratamento de saúde, 

·o períOdo de 23-4-90 a 7-5-90. Aprovado. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n~ 1()3, de 
1989, de autoria do Senador Roberto 
Campos, que estabelece medidas de flexi
bilização do mercado <te trabalho, para 
evitar desemprego. Votação adiada nos 
termos do Requerimento a9 90190, para 
reexame da CCJ. 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel_e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art, 161 da Cons
titUição Federal. Votação adiada por falta 
de quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 
4, de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 6~ ao art. 59 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum 
qualificado. 

Redação.final do Projeto de Lei do DF 
n9 65~ de 1989, de iniciativa da Comissão 
do Distrito Federal (apresentado por su
gestão do Deputado Augusto Carvalho), 
que dispõe sobre a utilização de cursos 
d'água na área do Distrito Federal por 
empresas if!dustriais e agroindustriais. 
Aprovado. A sanção do GovernadOr do 
Distrito Federal. 

Projeto de Lei do DF n9 4, de 1990, 
de iniciativa do- GoVernador do Distrito 
Federal, que transforma a Escola Classe 
Granja das Oliveiras em C~ntro de En.si-_ 
no de 1" Grau Granja das Oliveiras, da 
Fundação Educacional do Distlito Fede
r~al, e dá outras providências. Aprovado. 
A Comissão ~ire tora para redação final. 
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PASSOS PÓRTO 
Oire1or-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

, Oiretor EJ~:eeutivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE 'BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORtAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

Projeto de Lei do bF n\' 5, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que cria as escolas classes e o . 
centro de ensino que menciona na Funda
ção Educacional do Distrito Federal, e 
dá outras providências. Aprovado. À Co
missão Diretora pà.ra redaçãb flnal. 

Projeto de Lei do DF n9 18, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que dispõe sobre reorganização 
administrativa da Fundação Educacional 
do Distrito Federal e dá outras providên
cias. Aprovado. À Comissão DiretOra pa
ra redação final. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
5, de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores Senadores, 
que dispõe sobre a remuneração dos De
putados Estaduais e dos Ver~dores. Em 
fase de discussão (1" sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao text_o consti
tucional preven~o a criação e definindo 

EXPEDIENTE 
CUITIIO GIIAFICO DO SEIIIADO FEDEIIAL 

IJI4No DO COMJRESSO IIIAaoNAL 
Impresso sob • respon:wbtiMN!de da Mesa do Sen.tdo Federal 

ASSINATURAS 

T1ragem: 2.200-exemptar'es: 

a competência do Conselho Nacional de 
Re_muneração_ Pública. Em fase de disCus~ 
.são (1" sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores senadores, 
que acrescenta dispOsitivOs ao Ato das 
Oisposições Constítuci.ó.iiais Tran.sit.órias 
dã Constituição Fedliiâ[ Em fase de dis~ 
cussão (1~ sessão). 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENAPOR JUTAHY MAGA
L~-5-ES ~pia do Taqu_fgnlfo. Arti~o do 
jornalista Carlos Chagas publicado na Fo· 
lha de S. Paulo de hoje, sob o título ''Cam· 
panha contra o Legislativo". 
- SENAPOR MARCO MACIEL
Cem <:J.OOS de República e Bicentenário 
de Til-adentes. _ 

SENADOR MÁRIO MAIA- Pesen· 
volvimento e questões ambientais do Es

- tadõ ao Acre. 

1.3_.2 - Coml,Ulicação da Presidência 

Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto_ de Dec:reto Legis~ 
lativo_ n~ 63/89 e ao Projeto de Lei da Câ~ 
mara D0 91189. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- Encerramento 

2- COMISSÃO DO DISTRITO FE
DERAL 

-Edital de convocação, para reunião 
a realizar~se no dia 8 de maio, terça-feira, 
às llh30min. - -

3- ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6 - COli!POSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 45~ Sessão, em 3 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa, Nabor Júnior e_ Antônio Luiz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30. MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SR&~ SENADORS: 

Aluízio Bezerra- N abor Júnior -Carlos 
De'Carli- Áureo Mello - Odacir Soares 
- Olavo Pires- Carlõs_Pa_t_r_ocfnio- João 
Castelo- Chagas RodrigV-es- :H,ugo Napo~ 
leão - Afonso Sancho - Mauro Benevides 
-Marco Maciel- Ney Maranhão -João 
Lyra- Albano Franco- FranciscO RoUem· 
berg - Lourival Baptista - Luiz Viana -
Jutahy Magalhãê:s - Ruy Bacelar - José 
Ignácio Ferreira -João Calmon- Afonso 

ArinOs - Fefnando Henrique Cardoso -
Mauro Borges - Irapuan Costa Júnior -
Pompeu de Sousa-Maurício Corrê a-Me i· 
ra Filho - Roberto Campos -Márcio La· 
cerda - Leite Chave.s - Affon:;o Camargo 
-José Richa -José Paulo Biso! -José 
Fogaça. 

-~ O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa} 
- A lista de presença acusa o compareci· 
menta de 33 Srs. Senadores. Havendo núme· 
to regimental, declaro aberta a Sessão. 

- -- -

S()b a proteção de Deus, inicíamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N? 39, DE 1990 -

Alterã a Lei n~ 4. 716, de 29-de -junho 
de 1965 que dispõe sobre o registro genea
lógico de ani_mais domésticos, e dá outras 
providências. ~ 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art.=. l9 O registro genealógico de ani· 

mais domésticos será realizado, segundo a 
raça, em todo o território nacional, de acordo 
com a orientação estabelecida pelo Ministé
rio da Agricultura e Reforma Agrária. 

Aft. 2~ Os trabalhos de registro genea
iógiao permanecerão cometidos a entidades 
J?rivadas, já existentes no País, sob a fiscali
zação do Ministério da Agricultura e Refor
ma Agrária, respeitados os direitos das insti
tuições já autorizadas para a execução dos 
serviços previstos nesta lei. 

§ 1 ~ O Ministro de Estado da Agricultura 
e Reforma Agrária poderá conceder autori
zação pata efetuar trabalhos de registro ge
nealógico às entidades privadas que se orga
nizarem para tal fim, desde que visem âs raças 
de animais domésticos que ainda não pos
suam esses serviços. 

§ 2"' Ó Ministra de Estado da Agricultura 
e Reforma Agrária poderá, tambêm, conce
der autorização para efetuar trabalhos de re· 
gistro genealógico à entidade que congregue 
a maioria dos criadores de uma raça cujo 
regístro tenha sido delegado a uma ou~r:a enti· 
dade, e pleiteie executar separadamente 
aqueles serviços·; desde que atenda às demais 
exigéncias previstas ·nesta lei. 

§ 3» ·Para ser registrada no Ministério da 
Agricultura e Reforma Agrária, a assoCiação 
de criadores necessitará determinar. em seu 
estatuto, que tomará a si os trabalhos de re
gistro genealógico da raça que pretend~ i"egiS· 
trar. 

§ 4"' A autorização a que se refere eSte 
artigo somente será concedida quando a insti· 
tuiçáo estiver registrada no Ministério da 
Agricultura e Reforma Agrária, mediante a 
apresentação das seguintes provas: 
I- certidão de inteiro teor dos estatutos, 

regulamentos ou compromissos -da instituição 
fornecida pelo órgão de registro público das 
pessoas jurídicas; e 

II -da composição e mandato da diretoria 
em exercício. 

§ s~ As exigências do parágrafo anterior 
aplicam-se às entidades de âmbito nacional 
e suas. filiadas. 

§ 6~ Concedida a autorização a que se 
refere este artigO, nenhuma outra entidade 
poderá exercer a mes!Da-atividade de registro 
genealógico, ressalvada a delegação de com
petência, outorgada pela entidade detentora 
da autorização do Ministro de Estado da 
Agricultura e Reforma Agrária. 

Art. 39 A entidade de âmbito nacional, 
detentora da autorização para executar o se:r· 
viço de registro genealógico, poderá fazê-lo 
diretamente ou através de suas filiadas esta
duais. 

Parágrafo único. Sempre que a entidade 
de âmbito nacional vier a executar o seí-viço 
de registro genealógico através de suas filia· 
das estaduais, deverá fazê-lo integralmente, 
sem exclusão de categoria, modalidades ou 
sexo. 

Art. 4" A autorização concedida, nos 
tennos desta lei, à entidade de criadores de 
âmbito nacional e às suas filiadas, para execu· 

tarem õ serViço de regiStro ienealógico, só 
poderá ser cancelada nos seguintes. casos: 
I-dissolução da entidade; 
II- abandono dos trabalhos de registro 

genealógico ou irregularidade devidamente 
constatada, na execução desse serviço; 

III -aplicação indevida de auxi1ios finan
ceiros oriundos cl_os cofres públicos; 
IV- não possuir a diretoria da entidade 

mandato regular; 
V- infringir a entidade qualquer dispo

sitivo desta leí ou de seu regulamento; 
VI- no previsto no parágrafo zo do art. 

2\_) desta lei. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nes
te artigo, a entidade entregará todo o acervo 
referente ao registro genealógico ao órgão 
cómpetenfe do _Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária, que continuará a reãlfzar 
os trabalhos até que se autorize outra entida· 
de, organizada com o mesmo fim. 

Art.- 5" Caberá ao órgãO competente do 
Ministério da Agricultura e Reforma Agrá
ria, cumprir e fazer cumprir a presente lei 
e a sua regulamentação, em todo o território 
nacional, bem como, baixar os atas comple
mentares de natureza normativa que se fize
rem necessários. 

Art. 6u As entidades de âmbito nacional 
e suas filiadas poderão cobrar dos usuários 
emolumentos pelos serviços prestados, bem 
como receber auxmo financeiro do setor pú· 
blico. 

Parágrafo único. As tabelas de emolu
mentos serão submetidas à aprovação do ór
gão competente do Ministério da Agricultura 
e Reforma Agrária. 

Art. 7~ As entidades contempladas com 
aun1io financeiro ficam sujeitas à fis_ca!ização 
técnica e financeira do órgão competente do 
Ministério da Agricultura e Reforma Agrá
ria, ao qual prestarão contas das importâncias 
recebid~, a título de auxi1io e subvenções. 

Art. 89 O Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária poderá prestar assistência 
técnica às entidades que realizarem o registro 
genealógico de que trata a presente lei. 

Par_ágrafo único. Todit entidade de âm
bito nacional contará com um superintenden
te de registro genealógico, de formação obri
gatória em mediciÕ.a-veterinária, zootecnia 
ou engenharia agron_ônlica. 

Art. 9" O Poder Executivo regulament<i· 
rá esta lei em 90 (ndventa) dias após sua pu
blicação com observância de: 

I) normas a serem cumpridas na organi· 
zação e funcionamento dos registras geneal6· 
gicos, no tocante à fundação de entidades 
privadà.s de âm.bito nacional e suas filiadas; 

II) exigências referentes à rotina a ser 
cumprida na execução dos registras genealó
gicos, relacionadas com as comunicações 
obrigatórias, livros de registro, certificados, 
identificação dos animais, inspeções técnicas 
e penalidades; · 

lli) outras exigências indispensáveis à efi~ 
ciência do registro genealógico. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação ... 

Art. 11. Revogam-se a Lei n~ 4.716 de 
29-6-1965 e demais disposições em contrário~ 

Justificação 

O registro genealógico daS diversas espé~ 
cies de animais domésticos, incluindo-se os 
asininos, bovinos, bubalinos, eqüinos, suí
nos, ovinos, caprinos e Ieporinos tem comp 
principal objetivo identificar a genealogia e 
os seus. eleitos sobre a produção e a produti
vidade dos rebanhos. 

O acompanhamento sistemático dos reba
lhos a partir de um reprodutor registrado que 
se enquadre em padrão racial determinado, 
possibilita o melhoramento do plantel, com 
vistas ao alcance_ de ganhos de produtividade 
superiores aos da média da raça, com indiscu
tíveis. ganhos económicos. A pecuária brasi
leira, atividade dinâmica que vem incorpo
rando, ano a ano, o desenvolvimento tecnoló
gico alcançado em países desenvolvidos, re
quer a manutenção desse tipo de serviço, 
adaptado à realidade do setor. 

Além disso, os resultados positivos obtidos 
com o registro genalógico criterioso exercido 
por entidades credenciadas e acompanhadas 
pelo Ministério da Agricultura e Reforma 
Agrária têm influenciado não apenas a me
lhoria dos plantéis nacionais, mas, também, 
o de diversos países latino-americanos, cujos 
criadores adquirem animais reprodutores no 
BrasiL 

Entretanto, a legislação básica que Orientar 
tais registras limita a atuação daquelas enti
dades, ainda que congregando a maioria dos 
criadores de uma raça· específica já creden
ciada em entidade de âmbito nacional para, 
executar os trabalhos de registro. Isto poql.le 
o registro da maioria das raças de corte euro
péias, por exemplo, está restrito a uma enti· 
dade, e apeaas uma, em cumprimento ao art. 
2'~ da Lei n"' 4.716, de 29-6-1965, que sugeri
mos seja alterado com vistas a possibilitar 
a inclusão de grupo de criadores de reconhe· 
cida capacidade técnica~ que se estabeleçam 
com a finalidade de executar os serviços de 
regístro de raças anteriormente credenciadas. 
Assim é que 1 no parágrafo 2~ do art. 2", intro
duzimos tal alteração que consideramos justa 
e capaz de corrigir deficiências no texto legal 
em vigor. 

Alguns artigos da Lei n~4. 716/65, de aplica
ção inócua, foram substituídos por propostas 
mais abrangentes deixando-se ao órgão com
petente do Ministério da Agricultura e Refor· 
ma Agrária a atribuição de baixar a tos com
plementares às normas propostas com o pre· 
sente projeto de Lei, para o qual contamos 
com a habitual concordância dos Senadores 
membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1990. -
Senador Alfonso C amargo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4. 716, DE 20 De JUNHO DE !965 

Dispõe sôbre a organização, funciona
mento e execução dos registros genealó· 
gicos de animais domésticos no País. 

• ...... - .................... .-•• -~-;r. .............. : •• .,:...~ •••• 
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Art. 29 Os tr_abalhos de registro genea
lógiCo permanecerão--cometidos a entidades 
privadas, já existentes_ no País. sob fiscali
zação do Ministério da Agriculutra, respei-

, tados os direitos das instituições que mantêm 
acordo, contrato, convênio oü ·ajuste com o 
Ministério, para-a execução dos serviços nes
ta lei. 

satisfação_,- o- dever de se congratulãr com os 
taquígrafos da Casa, com os taquígrafos do 
Congresso, com os taquígrafos em geral. 

Sendo hoje um dia em que se festeja essa 
profissãO realmente exemplar. composta, pe
lo meno_s_n_esta Casa, de exemplares profissio
nais, não poderia a Presidência - a Mesa, 
de um modo geral- deixar de cumprimentar 

········~·- .. T······· .................................... esses. trabalhadores anônimos que diariamen-
§ z~ A autorização a que se refere esse te registram nossos trabalhos e até corrigem, 

artigo somente será concedida quando a insti- às v~~es. _as nossas imperfeições, atentos, vi-
tuição estiver registrada no Ministério da gilantes e incanspáveis. 
Agricultura, mediante a apresentação das se- Portanto, no Dia dos Taquígrafos - eu 
guitnes provas: - -- talvez devesse dizer das taquígrafas, de vez 
I- certid_ão de inteiro teor dos Estatudos, quea:?_taquígrafas são muito mais numerosas 

regulamentos ou compromissos da institui- dO que oS taquígrafos, mas o machismo gra-
ção, fornecida pelo Registro Público das Pes- matical impõe-me o masculino -rendemos 
soas Jurídicas; e esta homenagem a eles, que nos rendem, dia-

II- mandato da Diretoria em exercício ... 1 riarriente; a homenagem de registrar os nos~ 
sos trabalhos. 

··---~~~;::rc~;;;;;;;~·;;;·A.;~~~-;;·Ê;~a-,;;t~~; Obrigado __ ~os _ _!_aquí~r_af~S.-
-Decisão terminativa.) o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Há_ oradores inscritOs. 
- O projetO l-ido será publicado e remetidO Concedo a palavra ao nobre Senador Alui-
à Comissão competente. zib Bezerra. 

Sobre a mesa, comunicação que será lido O SR. ALUIZIO BEZERRA (PMDB -
pelo Sr. 19 secretário. AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-

E lida a seguinte são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sena-
, Brasfiia-DF, 3 de maio de 1990 dores, estamos numa longa batalha em favor 

da BR-364, em virtude das -Obviãs necessi
Senhor Presidente, dades ao desenvolvimento do nosso Estado, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce- que serve ao soerguimento e à integração dos 

lência, de acordo com o disposto no art. 39, países que constituem o bloco latino-ameri
alínea "a", do Reginlento Interno, que me cano. 
ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do Em função disso, consideramos e vamos 
dia 5-5-1990, para breve viagem aos Estados apreciar, na ta:rde de hoje, as declarações 
Unidos. em caráter particular, devendo re- do Dr. Lutzenberger, proferidas nos Estados 
tomar no dia 12-5-90, após reavaliação car- Unidos e publicadas pela revista The Econo-
diológica. mist, de 20 a 27 de abril próximo passado. 

Atenciosas saudações. --Senador Afonso Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Sancho. Não se pOde pensar a ecologia independen-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) temente--da realidade social, econômica e cul-
- O expediente lido vai à publicação. tural de um povo. E, principalmente, não 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou_-se, hoje, o prazo previsto no art. 
91, § 4~do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n~· 188, de 
1989, de autoria do Senador António Luiz 
Maya. que dispõe sobre a realização de \cvan

. tamentos perici<\is ein acidentes de trânsito~_, 
causados por veículo automotor; 

-Projeto -de Lei do Senado n'' 265, de 
1989, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares 
de Inquérito. 

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadânia tendo sido o Projeto de Lei do 
Senado n" 188, de 1989, vai- aO arquivo. O 
Projeto de Lei do Senado n" 265, de 1989, 
por ter sido aprovado, vai à Câmara dos De
putados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Ao abrir a sessão de boje, a Presidência, 
·a Mesa, de um modo geral, cumpre, com 

se pode colocar a ecologia, a sua defesa, em 
contradição com as necessidades do desen
volvimento social e económico de uma Na
ção. Muito ao contrário, o progresso social 
se observa tanto mais quando existe harmo
nia entre desenvolvimento das forças produ
tivas, elevação dos indicadores sociais, edu
cacionais-, culturais e a harmonia da socie
dade com o meio ambiente. Obviamente, não 
se pode pensar em desenvolvimento técnico
científiCO~ --eitipl'Ojffesso econômico, se!Il 
aproveitamentO lógico e racional dos recursos 
naturais, aproveitamento este que não pode 
e não deve ser confundido com exploração 
predatória e irracional da natureza, previli
giando pura e simplesmente os parâmetros 
do lucro de minorias em detrimento das gran· 
des maiorias e da própria condição ambiental 
para o desenvolvimento da vida. 

Partindo destas considerações iniciais, Sr. 
Presidente queremos, abordar a discutída 
questão da estrada ligando a Amazônia, atra
vés do Acre, ao porto' de Lima, no Peru. 

Primeíramente manifestamos nossa estra- · 
nheza -cOm Õs posicionamentõS- do Secretário 
do Meio Ambiente, José Lutzenberger, nos 

quais aponta ser contrário à construção dessa 
estrada, alegando razões supostamente eco
lógicas. 

Nossa estranheza, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, se faz lógica tendo em vista que o 
Secretário do Meio Ambiente, em pronuncia
mentos públicos feitos no exterior, solicita 
aos Estados Unidos da América que recuse 
todo e qualquer financiamento, ou outra mo· 
dalidade de auxílio, que seja destinado à 
construção da estrada Brasil-Peru. Inicial
mente, porque tal solicitação indica um com
portamento de colonizado- agir assim é agir 
como um paíS Colonizado, com a consciência 
de país colonizado - e uma perda de sobe~ 
rania do Brasil. Bem sabemos das pressões 
externas - políticas e econômicas sobre o 
nosso País, adotadas pelas nações centrais 
do sistema capitalista, responsáveis pelos 
nossos crescentes índices de miséria e de de
pendência po l fti co-eco nó mico-tecno 16 gica 
diante destas mesmas nações. Isso não é nada 
novo. O que é novo, e também chega a ser 
absurdo, é a atituçle pública, assumida, de 
uma autoridade governamental - o Secre
tário do Meio Ambiente - em discordância 
com a palavra do Senhor Presidente da Repú
blica, que pede a um governo alienígena que 
interfira, dificulte, obstaculize um projeto de 
absoluta necessidade para o desenvolvimento 
dO Brasil e ·paia sua integração com a Amé
rica Latina, projeto cuja realização deveria 
ser decidida, exclusivamente, como prova de 
soberania, pelo Governo brasileiro. 

Este é o primeiro absurdo: o Secretário 
de o Meio Amb~ente prega ecologia, mas en
trega a soberania! 

O segundo absurdo é que o Secretário do 
Meio Ambiente pede- eX8lamente à raposa, 
prOteção paáCã.s galínliãs. Ninguém ignora 
que os Estados_ Unidos representam, de for
ma acabada, um sistema que é decididamente 
o maior responsável pela destruição ambien
tal no Planeta. Ou será que o Dr. Lutzen
berger desconhece os índices de poluição in
dustrial nos Estados Unidos? Será que o Se
cretário se esqueceu da contaminação am
biental e do morticínio de centenas de pessoas 
causados pela Union Carbide,_ na Ít:idia, al
guns anos atrás? Teria nosSO Secretário do 
Meio Ambiente se esquecido do uso crimi
noso do desfolhante conhecido pelo nome 
prosaico- de "agei:ite tai3.1ija", dUrante a inva
são das tropas norte-americanas no Víetnã, 
de onde foram vigorosamente escOIT3çadaS 
pela superioridade do projeto social e trans
formador defendido pelo povo vietnamita? 

Todas as estatísticas, todos os estudos, to· 
dos os especialistas indicam claramente, que 
são as nações industrializadas, em particular 
os Estados Unidos, os maiores causadores 
da contaminação ambiental que afeta o pla
neta. Estes países, especialmente os Estados 
Unidos, estão longe de possuir alguma autori
dade, de dar exemplos a outros países. Entre
tanto, para o Prof. Lutzenberger, um país 
que arrasou com as florestas da Indoclina um 
país que não soube preservar as floresta_s da 
Califórnia, um país que não sOube impedir 
a çontaminação alimentar, um país cujas em-
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presas são as-maiores responsáveis pela polui
ção em Vários outros·pafses, inclusive no Bra
sil, teria condições de ser convocado para 
preservar, supostamente, a ecologia da Ama-
zónia. Que contradição! · 

Alertamos o Presidente Fernando CoiTar 
de Mello para o ecologismo abstrato de seu 
Secretário. Aóstrato Porque prefere, em no
me de uma estranha teoria ecológica, que· 
cerca de 30 milhões de seres humanos perma
neçam numa situação de isolamento na região 
da Amazônia Ocidental, vivendo em condi
ções subumanas, apartados de recursos da 
medicina, da educação, da tecnologia mais 
óbvia, tudo isto em função de inexistirem 
meios de transporte, a começar por uma es
trutra viária que seria complementar â voca
ção hidroviária da Região. 

Falo iss_o, __ Sr. Presidente, não_somente co
mo parlamentar acreano, mas como homem 
da Amazónia e como parlamentar ecologista, 
que logo no ~u primeiro mandato, em 1979, 
como Deputado Federal, requereu a consti
tuição da primeira Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre a Devastação da Amazónia, 
e, no ano seguinte, ajudou a desencadear os 
movimentos de defesa da Amazônia em todo 
o território" nacional. E, hoje, mais ainda, 
na qualidade de Vice-Presidente do Parla
mento Amaz__ônico, onde estudamos não a 
Amazônia somente do ponto de vista brasí· 
leiro, mas em conjunto com os oito países 
que compõem a Bacia Amazónica. 

Além disso, recordamos ao Presidente Fer
nando Collor de Mel! o sua manifestação de 
compromisso para com a causa·da integração 
latino-americana, quando, em recente encon
tro com o candidato presidencial peruano, 
o escritor Vargas Llosa, também foi firmada, 
perante as imprensas nacional e internacio
nal, e confirmada posterionnente, em outras 
entrevistas, a posição integracionista do Pre
sidente Fernando Collor de Mello. 

Hoje, vemos, em contradição ao Presiden
te Collor de Mello, a posição do Sr. Lutzen
berger, numa postura equivocada de defesa 
da ecologia, que também defendemos; ou se
ja, defendemos a ecologia, defendemos o de
senvolvimento em harmonia com a preser- · 
vação do meio ambiente. 

Todas as nações européias são ligadas por 
auto-estradas e ferrovias. ObViamente, não 
se pode construir uma rodovia ou uma ferro
via sem derrubar alguma quantidade de árvo· 
re, sem alterar cursos de rios ou perfurar algu · 
mas montanhas para instalação de túneis. Se 
a4otássemos o raciocínio primário do Secre· 
tário do Meio Ambiente, deveríamos ser con
tra a construção de qualquer estrada ou ferro
via porque, inevitavelmente, alteram o ritmo 
normal da natureza, do crescimento das árvo
res, da vegetação etc. 

Pensamos que existem soluções lógicas. 
Não temos apenas duas alternativas, com as 
quais se tenta falsamente condicionar esta 
discussão numa canaleta, onde, de um lado, 
estariam os defensores da natureza, que são 
contra a construção da estrada porque, inevi· 
tavelmente, vai contribuir para a devastação 
da Amazônia, e, de outro lado, os que não· 

se importam com a ecologia e querem a cóns
trução da Ferrovia Acre-Peru de qualquer 
maneira, quaisquer que sejam os custos am
bientais que tenham que ser pagos. 

Essa dicotomia é falsa, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores_! E nem responde ao_ problema 
prioritário: como elevar as condições de vida 
da população da Amazônia? Esta, a verda
deira questão! 

Em primeiro lugar, existem condições téc
nicas para a construção de uma rodovia nessa 
região, respeitando-se as exigências para a 
preservação da ecologia. 

E o Senado da República, Sr. PreSidente, 
através de uma Comissão Parlamentar de In
quérito, ouviu, este ano, o pensamento dos 
nossos cientistas, através_das instituições que 
representam ou através da sua contribuição 
pe_~al. E eles deram, com os depoimentos 
que propiciaram àquela Comissão, uma con
tribuição extraordinária, pela qual pudemos 
tirar conclUsões de como elaborar uma pro
posta de desenvolvimento da Amazônia em 
perfeita harmonia com_o meio ambiente. 

E temos aqui, neste plenário, neste instan
te, na pessoa do nobre Senador Jarbas Passa
_ti_n_hQ, o Relator que en~andeceu_e abrilhan
tou essa Comissão. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Obrigado! Per
mite V. EX" um aparte'? 

O SR. ALUIZIO BEZERRA - Tem o 
aparte V. Ex•. 

O Sr. Jarbas Pa.Ssiifinho -Chego no mo
mento em que V. Ex• está falando exatamen
te sobre a 364, n_ão é? 

O SR. ALUJZIO BEZERRA- Exatamen
te! 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu estou che
gando de regresso dos Estados UnidQs, onde 
uma Delegação brasileira, presidida pelo Se
nador Nelson Carneiro, fez parte de um con
gresso promovido pelo Senado Federal dos 
Estados Unidos. E interessante dizer a V. 
EX", Sr. Senador Aluizio Bezerra, que eu tive 
o primeiro contato informal com o Secretário 
José Lutzenberger que, aliás, quando fez a 
palestra para representantes de 34 nações, 
não apenas delegados como também observa
dores, foi palmeado com maior entusiasmo. 
O que me surpreendeu, na conversa parti~ 
cular que tivemos na Embaixada, foi que hou
ve momento em que ele falava contra a Rodo
via 364, relativamente à sua construção. En· 
tão, eu disse;._ ---:-: mas, Secretário, a estrada 
está construída desde o tempo do Presidente 
Médici; Ela precisa é ser ultimada; ela não 
tem conexões com Sena Madureira, não tem 
conexões com Cruzeiro do Sul, precisa ir a 
caminho do Peru e é uma aspiração dos acrea
nos, como é uma aspiração dos brasileiros, 
em geral, daquela área. Mas, infelizmente, 
senti uma resistência exiremamente grande, 
partida do Secretário do Meio Ambiente, 
porque o discurso dele me mostrou claramen~ 
te que ele acha que a civilização humana con
temporânea é uma civilização destrutiva, es
pe_cialmente a P!ll:!ir dos conceitos judaico-

cristãos e que só s'e futeressaria pitõ- rC:sultado 
económico, quando a ecologia é que deveria 

. comandar a economia. Então, eu concluí que 
essa tese que substitui o antrapocentrismo 
por uma coisa que me parece lembrar o paga
nismo do futuro- o grande ente que deveria 
ser adorado seria exatamente a natureza -
preocupa-me, rep1to, porque acredito que 
nós todos teremos, eu, como acreano de nas
cimento;ao lado de V. EX", do nobre Senador 
Nabor Júnior, do nobre Sanador Mário Maia 
e do nobre Senador Odacir Soares, que tam· 
bém nasceu lá, acho que to_dos nós devíamos 
ter o interesse de verificar que o Acre não 
pode ficar sem essa ligação. Até mesmo que 
não se falasse na ligação com o Peru, ela 
já seria extremamente necessária, como eu 
tracei, no papel, as ligações dos ·comparti
mentos separados dos diversos rios do Acre, 
do Purus e do Juruá, a tal ponto que era 
quase preciso ir a Manaus ir para o do Cru
zeiro dó Sul a Rio Bra-nco, e parece que 
·para o Secretário não estava bem infonnado 
sobre isso. ' 

O Sr. Aluizio Bezerra- Agradeço o aparte 
do nobre Senador Jarbas Passarinho, que 
abrilhanta e enriquece o nosso pronuncia
mento. 

Realmente, a estrada está construída. O 
que se discute, agora,~ a pavimentação. Ade
mais, não é uma estrada para onças, mas uma 
estrada que estabelece a unidade poUtica e 
administrativa do Estado do Acre, que tem 
a condição de um Estado sui generis,_ onde 
a Capital do Éstado, até hoje, não está ligada 
à região Centro-Sul do País e muito menos 
aos seus muncípios, seja para o Vale do Acre, 
por via asfaltadi,- se já para Cruzeiro do Sul. 
Então, essa estrada, antes de tudo, cumpre 
a função de estabelecer a unidade político-ad
ministrativa dO Estado, ligando a Capital do 
Estado a todos os municípios, até-a fronteira 
com o Peru, independentemente do que po
deria cumprir como estrada de integração re
gional, ligando-se à malha rodoviária perua
na e, conseqüentemente, servindo, como di
zemos, ã ligação Atlântico-Pacífico, da uni
ôade da malha rodoviária brasileira à malha 
rodoviária peruana. 

O Sr. Nabor JúniOr -·Permite-me V. E~. 
um aparte'? 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Com muito 
prazer, Senador. 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Aluizio 
Bezerra, esse tema que V. Ex~ está abordan
do, na sessão de hoje, tem sido objeto. de 
vários pronunciamentOs nessa casa, não só 
por parte de V. Er', em outras oportunida· 
des, como eu próprio tive oportunidade de 
me manifestar. Os Senadores Mário Maia e 
Jarbas Passarinho têm dado também a sua 
efetiva- contribuição, no esclarecimento da 
necessidade da construção dessa rodovia, que 
vai não só integrar o Acre ao restante do 
Brasil, mas também integrar os municípios 
do interior à Capital do Estado do Acre, Rio 
Branco, além do seu projeto original, que 
é a interligação, a interconexão rO;doviária 
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do sistema brasileiro ao sistema peruano, pa
ra ligar o Atlântico ao Pacífico.~ Agora, eu 
me convenci de que o Prof. José Lutzenber
ger é um homem totalmente equivocado nos· 
seus conceitos a respeito da Amazónia, Por
que não co-qhece a região. O aparte que o
Senador Jarbas Passarinho acabou de conce
der a V. Ex~ demonstra muito bem o desco
nhecimento total, global mesmo, do Prof. 
Lutzenberger, dos problemas da Amazónia. 
O, Senador Jarbas Passarinho acaba de re
gressar de uma viagem aos Estados Unidos, 
onde participou, conforme declarou em apar
te a V. Ex•, de um congresso no Senado ame
ricano, e, depois, teve_oportunidade de travar 
o primeiro cantata com esse Secretário do 
Meio Ambiente do Governo Fernando Co:
Ilor de Mello. E ele não conhece, sequer, 
as bacias hidrográficas que banham o Estado 
do Acre; não sabe nem o que são os Vales 
do Juruá e do Purus. Como é que um homem 
desse, que tem a grande responsabilidade de 
orientar a política ecológica do Brasil, não 
conhece, sequer, as bacias hidrográficas da 
região Amazónica? Isso é estranhável. Ago
ra, nós, que somos representantes do Acre 
nesta Casa e no Congresso Nacional, não po
demos nos sujeitar a esses conceitos epen
didos pelo Prof. José Lutzenberger. Por isso 
que, neste aparte, quero sugerir a V. E~ e 
aos demais integrantes da Bancada do Acre 
no Congresso Nacional, uma audiência, nos 
próximos dias com o Sendor Presidente da 
República, para fixarmos nossa f .>sição, defi
nitiva a respeito da construçãr da BR-364. 
É uma questão de sobrevivênc' a para a nossa 
região e para a população que representamos 
aqui no Congresso Nacional. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA -Agradeço, 
com muita satisfaçã.o, o aparte do nobre Se
nador Nabo r Júnior ao meu pronunciamento 
e recebo a sugestão que aponta, como muito 
apropriada, para que possamos implemen
tá-la nos próximos dias, solicitando uma au
diência ao Presidente da República, para es
tabelecermos e fixarmos, de_ maneira defini
tava, o posicionarrietito da política do Go
verno acerca da BR-364. Não se trata apenas 
de uma questão ecológica, em abstrato, como 
coloca o Dr. Lutzenberger, pois se trata de 
uma estrada vital, antes de tudo, para o pró
prio Estado do Acre. Essa estrada está cons
truída, é a base _da unidade do Estado, viabi
liza o Estado e, sobretudo, vai retirar do iso
lamento os milhares de habitan~~s que po
voam as diferentes cidades, na direção do 
Vale do Juruá, que compõem praticamente 
metade do Estado acreano, independente
mente da grande tarefa da integração latina
americana. 

. Neste sentido, entendemos que essa rodo
vta cumpre, além de tudo, a função do desen
volvimento económico-social nessa região, 
bem como da integração latino-americano. 

Quanto ã preocupação do Secretário de 
que esta estrada serve aos interesses dos ma
deireiros japoneses, que através dela fariam 
o escoamento de uma sistemática derrubada 
~a flore~ta oara a produção de madeira, inda-

gamos ao Governo se não se sente com auto
ridade suficiente para adotar medidas racio
natizadoras no que tange à exploração desta 
matéria-prima. E claro que o Governo Collor 
po"de fazer isso! Imaginamos não ser neces
sário colocar em discussão sobre o caráter 
lógico que envolve o uso da madeira para 
a humanidade. Por suposto, o Secretário de
ve possuir móveis, camas, cadeiras, mesas 
em sua casa. 

Indagamos ao Secretário do Meio Ambien
te se está preocupado quanto à devastação 
da Amazónia porque, passados os primeiros 
45 dias da posse, o novo Governo aiõ.da não 
adotou qualquer medida contra os grandes 
fazendeiros, os poderosos criadores de gado 
que-continuãin sendo os responsáveis pela 
destruição das florestas, com a grande devas
tação que promovem através das grandes der
rubadas, sem qualquer planejamento racio
nal para o replantio das espécies queimadas, 
devastadas, ou outras medidas que permi
tissem uma exploração lógica da madeira. 

O mesmo raciocfnio poderia ser utilizado 
para outros ramos da atividade económica 
de certos trustesmultinacionais no Brasil. Por 
exemplo: por que o Secretário do Meio Am
biente não toma uma medida concreta contra 
a sistemática destruição da serra Dei Rey, 
em Minas, pela empresa canadense MBR, 
sendo o rriinperio dali extraído enviado a pre
ço de banana para o exterior? Para a realiza
ção desta atividade de saqueio de nossas ri
quezas minerais foi constn.ifdá áté uma ferio
via milionária, a Ferrovia do Aço, obra feita 
com a mentalidade mais anti-social possível, 
não servindo a praticamente nenhuma das 
comunidades que estão ã sua margem. Não 
transporta paoc;sageiros, só transporta miné
rios, que tambén são escoados pelo Porto 
de Tubarão, em Vitória. 

Por que o Secretário do Meio -Ambi~nte 
não diz uma única paralavra contra este des
calabro? Esta atividade fere mortalmente não 
apenas a ecologia mas também a economia 
nacional. É predadora nos dois sentidos! Mas 
o Professor José Lutzenberg só tem palavras 
contra uma rodovia que servirl.a principal
mente a uma população que está praticamen
te isolada da sociedade, uma rodovia que, 
além do mais, teria a função rigorosamente 
necessária de ligar dois pafses fronteiriços, 
facilitan~o com isso todo um processo de inte
gração social, cultural, económica, etc. 

Pensamos que um outro papel deveria ser 
reservado a um Secretário do Meio Ambien
te, o de procurar mobilizar os meios cientí
ficos e tecnológicos à disposição da humani
dade, parã. qué fosse e:ó.contrada Uma aHerna
tiVã lógica, não destruidora, para a constru
ção desta rodovia, que atenderia ao desenvol
vimento social e económico daquela região, 
sem o que não se pode pensar em preservação 
da natureza. 

Ora, esse trabalho está adiantado atra"vés 
da Funtac- Fundação Tecnológica do Acre 
-através do Projeto Acre que é o primeiro 
modelo de rodovia estudado e projetado na 
região Amazónica com a preservação do 
meio ambiente. 

É isso o que propomos que seja feito pela 
Secretaria do Meio Ambiente: que adote uma 
atitude positiva frente à gritante necessidade 
de uma população pobre, isolada, subdesen
volvida, de ter um instrumento de integração 
com núcleos mais desenvolvidos da civiliza
ção. Uma atitude positiva seria buscar a alter
nativa, a mais lógica para construir esta rodo
via, em harmonia com a necessidade de pre
servação -da natureza, estabelecendo também 
um conjunto de normas, leis e medidas con
cretas que viabilizem esta esfrada, bem como 
os projetas econõmicos a serem implantados 
naquela região, como é o caso do Projeto 
Acre, que prevê, inclusive, as formas de de
senvolvimento económico ao longo das rodo
vias. 

Uma pesquisa realizada pela Ibope, no 
Acre, indicou que 72% dos entrevistados são 
favoráveis à coristrução desta rodovia. A po
pulação sabe que não há lógica numa concep
ção de ecologia que prefere toda a vegetação 
intacta, mesmo que isto signifique que os se
res humanos que habitam a região vivam sem 
medicamentos, sem eletricidade, sem possi
bilidade de comércio, sem possibilidade de 
consumir bens óbvios para viver, sem direitO 
a _escoar su_~ produção, sem possibilidade de 
buscar um socorro urgente em caso de neces
sidade e, sobretudo, para atender aos proble-
mas -da saúde .. _ _ _ 

Bem sabemos que a construção da Rodovia 
Brasil-Peru não representa por si só 'o desen
volvimento daquela região. Claro que não. 
Principalmente se persistirem as desigualda
des sociais, a começar pela concentração de 
quantidades imensas de terras em poucas 
mãos. Sustentamos que a construção dessa 
rodovia deve vir acompanhada de um projeto 
de Tefonna agrária segundo as condições da 
própria região, com o objetivo de produzir 
fundamentalmente alimentos para erradicar 
a fome que é muito grande nesta região, 

Registramos, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, nosso espanto em ver um Secretário do 
Meio Ambiente falar na defasa. da ecologia, 
mas manter, na prática, uma situação que 
significa, para os povos que habitam aquela 
região, a persistência -em índices elevados de 
desnutrição, de doenças endêmicas, em con
dições subumanas de habitação, de educação, 
de higiene. A não construção desta rodovia 
significa manter essa região em pleno atraso. 

_Finalmente,_ registramos a importância 
desta rodovia também para a integração do 
Brasil ao conjunto da América Latina, uma 
pretensão mais do que lógica, necessária, que 
não poderia estar afastada de um governo 
que afinna pretender modernizar o Brasil, 
como temos visto pelas declarações do Presi
dente Collor, que tem manifestado e confir
mado o seu desejo de contribuir, através do 
seu Governo, para a integração latino-ame
ricana. Portanto, esta rodovia não poderia 
estar excluída desta visão integraciOnista. 

9s Estados Unidos não desejãm nossa inte
gração com o conjunto da América Latina. 
Isso lhes afeta, económica e politicamente. 

Além desta integra.;ão com os demais paí
ses latino-americanos, vale ressaltar que a 
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Rodovia Acre-Peru encurtaria nosso percur
so para acesso aos mercados da Ásia, facili
tando nossas relações comerciáls com a Chi
na, com o Japão e outros países. 

Portanto, ao invés de uma ãtitude negativa 
frente a todos estes fatores de progresso que 
a construção da rodovia traz à tona, chama
mos o Governo brasileiro a uma posição de 
independência e de $Oberania, e a uma atitu
de de mobilização de todos os recursos técni
cos e científicos disponíveis para que esta ro
dovia seja construída, o que significa dizer 
pavimentada, porque construída já está, em 
consonância com a preservação da natureza 
e em atendimento aos- gritantes apelos da po
pulação amazónica para a superação de seu 
doloroso atraso sociaL 

Sr . .Presidente e Sts. senadOres, a natureza 
humana, o progresso social, a elevação das 
condições de vida de toda a população não 
podem ser travadas por uma visão abstrata 
de ecologia, aquela que considera a natureza 
como algo isolado das necessidades do pro
gresso da sociedade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra, para uma breve comu
nicação, ao Senador Jarbas. Passarinho. 

O SR. JARDAS P ASSARINJIO (PDS -
PA. Para uma ·comUnicaÇ!id.)--=- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, assim como DisraeH 
dizia que para um discurso ser imortal não 
precisa ser interminável, uma breve comurtí
caçáo també~ pode se_!' expressiva. 

Não estava no início desta sessão, chegan
do que estou do exterior, e s6 agora soube 
que V. Ex•, Sr. Senador Pompeu de Sousa, 
presidindo a sessão, já fez referência aqui 
a uma data que é muito cara a todos nós 
Senadores, que é a data do"Taquígrãfo, dedi
cada ao Taquígrafo. 

Estou apoiado pelas Lideranças do Partido 
da Frente Liberal, do PMDB e do PDCpara 
nos associan:hos às palavras de V. Ex~ nessa 
saudação. -

Não se trata de fazer o trabalho de um 
flatteur, mas sim de reconhecer que a Taqui
grafia, para nós, é de uma extraordinária im
portância. A fidelidade com que ela reproduz 
nossas palavras, em muitos casosimpoftãntes 
também, é a segurança do orador. Ela signi
fica a segurança do orador. 

Quantas vezes as pessoas são tomadaS por 
urna interpretação equivocada das palavras. 
Sempre me recordo d9livro de Georges Ber
nanos, "Diário de um Pároco de Aldeia", 
quando _num 'determinadQ momento o padre 
diz: "Oh! meu Deus, porque só me deste 
a palavra, est~ frágil instrument~, para ex
pressar o meu pensamento?". Esse pensa· 
mento pode ser tornado por equíVocos de in
terpretação e nos servimos da Taquigrafia pa
ra dizer: Não! Está aqui, o que dissemos foi 
exatamente isso. 

Tenho um débito para com a Tãqulgi'afiã. 
Em determinados momento, quando assom:o 
à tribuna e me torno mais veemente ou maís 
rápido na maneira de falar, até nisso tenho 

sido pof eles perdoado, Taquígrafos e Taquí
grafas, porque coni eles e com elas mantenho 
em caráter funcional, profissional, as melho
res relações. 

Lembro-me, Sr. Presidente, lendo antigos 
discursos ptoferiãos no velbo Senado, não''O 
Velho Senado" da página imoJtal de Macha
do de Assim, mas o Velho Senado a que 
me refiro, aquele do Monroe -pronuncia
mos "Mónroe" e os professores de inglês nos 
Chamam a atençã.o porque deve ser ''Mon
róe" ~de que havia momentos em que lia, 
por exemplo, Senador fulano de tal chamado 
para falar. Então, o P•esidente dava a palavra 
ao Senador fulano de tal e a Taquigrafia regis, 
trava: (Movimento geral de atenção). Hoje, 
isto não exis_te mais. 

Outra questão qu~ _me Pare~i_ importante 
na Taquigrafia, -sr. Presidente, é_ a caracte
rização_da ironia oU ritesmo, até, das palavras 
afetuosasmas que provocam risos. Carlos La
cerda costumava dizer que a ironia falada 
era percebida pelo traço fisionómico do ora
~dor, mas quando ela é transfollilada em escri
ta o insulto vira elogio porque aquela ironia 
que está sendo feita, se não forem coloc-ados 
os três pontinhos famosos - antiguamente 
se fazia em português; hoje, cada vez mais 
são desprezados - então, não há a inteli
gência de que as palavra visavam ao fim con
trário àquilo que dizia. Quando dizfamos: 
"Esse brilhante orador .. .'\ na verdade n6s 
o 'estávamos aChando um orador muito cace
te. Então, nisfo; o brilhante orador fica mes
mo como brilhante orador, a partir do mo
mento em que aquilo aparece na Taquigrafia 
ainda vai mais adiante: "O orador é viva-
mente curilj>rirr:iefltãdo." -

De maneira que, Sr. rtesidente, um traba
lho para nós/ Cóitgressistas em geral, mas 
particularmente _aqui, no Senado, como este 
da taquigrafia é de alta relevância. Fico muito 
feliz por já ter tiào ã oportunidade como eu 
tive de, algumas vezes, fazer esse registro, 
antes, como Líder do meu Partido e, agora, 
certamente, coni á conivência compromete~ 
dor a do Líder do meu Partido, o Senador 
Roberto Campós. Eu costumava dizer que 
S. Ex~ é o Líder e eu a Bancada. Agora, 
já não posso dizer isto, porque a Bancada 
já tem também a presença do nobre Senador 
Alberto _Hoffmann, que aumentou em 50% 
a nossa pbdeiOSa Bancada, aqui; do PDS. 
É em nome tamQérn, portanto, do PDS, das 
Lideranças que me_ apoiararii e gentilmente 
me pediram que em- no_mc: delas falasse, que 
quero registrru: _ã nOssa a<ijniraçáo, _o nosso 
apreço e o I16S"so respeito· pela profiCiência 
desses profissionais que nos têm ajudado 
muito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (J'ompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador J<l!ão 
Menezes. 

O SR- JOÃO MENEZES (PDC -PA. Pro· 
nuncia o seguin,te discurso.) - Sr. Presi~ 
~ente, Srs. Senadores, não há flagelo maior 
a colocar em risco o próprio futuro da huma
nidade que o cresce·nte e disseminado uso 
de narcóticos· erti toâo mundo. um problema 

que há muito dei"ou de se circunscrever à 
órbita policial de cada país para exigir de 
todos os governos um esforço conjunto para 
dar-lhe combate sem tréguas. 

A gravidade do problema exige que seja
mos ob jetivos e velozes na articulação de uma 
ofensiva contra os poderosos cartéis da dro· 
ga, recorrendo a políticas, métodos e ~ecoo· 
logias que estejaffi à altura da gravíssima 
ameaça que paira sobre nosso futuro. 

Nesse sentido, não devemos poupar elo· 
gios ao encontro que reuiiiil na peõúltima 
semana de fevereiro, na cidade colombiana 
de Cartagena, os presidentes George Busb, 
dos Estados Unidos, Virgílio Barco, da Co· 
lómbia, Paz Zamora, da Bolívia e Alan Gar-
cia, do Peru. . 

O simples fãtõ de <iue renha sido possível 
reunir para um debate sobre esse grave pro· 
blerna o Presidente da maior nação consu
midora e os Presidentes dos maiores países 
produtores é digno de nota e louvor, mor
mente quando se sabe dos inúmeros obstá· 
culos diplomáticos ao encontro, eiltre eles 
a invaSão do Panamá pelos Estados Unidos 
por razões que, em última análise, muito têm 
a ver com a questão do tráfico de drogas: ... 

Uma reunião de cinco_ horas entre quatro 
presidentes, como a que se realizou em Carta~ 
g_ena,. não. poderia naturalmente produzir re
sultados imediatos significativos mas t_e_rá ser· 
vído para uma colocação do problema em 
termos mais realistas. O empobrecimento no
tório da América Latina na última década, 
entre outras razões devido à deterioração nas 
relações de troca de seus produtos de expor
tação __ e ao peso crescente da dívida externa 
em sua balança de pagamentos, facilítou o 
terreno. para que nele vicejasse o cultivo das 
drogas. 

Por outro lado, náo há como ignorar o po
deroso estímulo a esse tipo de crise repre
sentado pelos 15 milhões de viciados que, 
segundo estimativas confiáveis, gastam 
anualmente mais de 100 bilhões de dólares 
coni -narcóticos noS-Estados Unidos. Co.Osti
tuindo-se no maior mercado mundial, os Es· 
tados Unidos devem ter, evidentemente, a 
parce]a maior ~e responsabilidade no com
bate ãs drogas. Não obstante, cada governo 
da região precisa demonstrar empenho e de
terminação na erradicação desse flagelo. 

A Colômbia, a propósito, é ao mesnio"tem
po um exemplo e uma advertência nesse sen
tido. o exemplo se dá pela determinação de 
seus principais .~overnan~es no combate ao 
tráfico, com o risco de. suas próprias vidas. 
Ao mesmo tempo, avulta como advertência 
o enotme poder e influência que os trafican
tes colombianos conseguiram obter em seu 
próprio país depois de algumas décadas de 
impunidade. 

Nossas extensas frOnteiras, a maioria dela!$ 
~m áJ:eas inóspitas, ex(gein vigilância redo
brada e patrulhamento intensificado, particu-
larmente nesse momento, par<t evitar que os 
barões da drog\1 simplesm~nte se mu~em dos 
países andino~. para cá. 

O Sr. OdaCir Soares- Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador João Menezes? 
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O SR. JOÃO MENEZES -Pois não, no
bre Senador Odacir Soares. 

o·sr. Odacir Soares- Queria louvar o 
discurso de V. Ex~ e a oportunidade em que 
o faz, tranzendo uma informação que consi
dero importante. Há cerca de dez dias, e·nca

. minhei ao Ministro da Justiça e ao Presidente 
da República solicitação no sentído de serem 
aumentados na Amazónia Legal - Acre, 
Rondônia, Roraima, Amapá, Amazonas, Pa
rá e, também, em Mato Grosso- os contín· 
gentes da Polícia Federal, exatamente para 
dar combate intenso ao narcotráfiCo Qiie vem~ 
a cada momento, penetrando cada vez mais 
no Brasil. E fiz isso baseado no fato de que 
a Polícia Federal dispõe hoje de contingentes 
desnecessários no litoral brasileiro, ao con
trário do que ocorre na Amazónia. Na Ama
zónia, os claros de lotação nos quadros da 
Polícia Federal são muito grandes, impedin
do que e!a dê combate efetivo ao narcotrá
fico. Isso é mais grave, inclusive, porque, do 
ponto de vista técnico. o Brasil, já é hoje, 
um produtor de cocaína, ao contrário do que 
entendem ainda os organismos internacio
nais, uma vez que se supõe ser o Brasil apenas 
um repassador, um território-de trânsito do_ 
narcotráfiCo. Na realidade, o Brasil é produ· 
torde cocaína, uma vez que produz a acetona 
e o álcool apropriado para a produção da 
cocaína; uma vez que a Argentina tem -prOdu
ção insuficiente dos produtos q u[micos neces
sários à transformação e o Brasil possui, do 
ponto de vista industrial, essa capacidade de 
produção _da acetona e do álcool. De modo 
que V. Ex• aborda essa questão oportuna
mente. O Brasil hoje está inserido na rota 
do narcotráfico. O meu Estado de Rondônia, 
particularmente, é hoje, talvez, um dos Esta
dos mais importantes na rota do narcotráfico 
internacionaL E, mais umã Vez, ãproveit<in- · 
do-me do discurso de V. EX', faço este apelo 
ao Ministro da Justiça Bernardo Cabral, para 
que S. Ex\ em conjunto com o Dr. Romeu 
Tuma, determine o imediato preenchimento 
dos claro nos contingentes da Polícia Federal 
em toda a região arila:zônica. Portanto, para
béns a V, Ex~ pela oportunidade do discurso. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato 
pelo aparte, nobre Senador, e faço .meu o 
apelo que V. Ex• acaba de formular às auto ri· 
dades, porque, realmente, hoje, a nossa re
gião amazónia, pela sua extensão e pelas difi
culdades de transporte e comunicação, pode 
se tornar, a curto prazo, uma zona altamente 
produtora de narcótico, Isso sem falar no que 
já existe de plantação de maconha nesse Bra
sil a fora. De vez em quando temos notícias 
de que se queimaram plantações de maconha 
e elas estão proliferando aqui e acolá, 

Portanto, é um assunto da maior gravidade 
e da maior importância, que precisa sei-tf:ita
do como merece. 

Devemos colocar todo o empenho em im
pedir que o Brasil se transforme Duma rota 
importante do tráfico e, principalmente, em 
produtor significativo. Se não fizermos isso 
agora, com o rigor e a urgência que a situação 

requer' nossa própria soberania poderá es.tar 
ameaçada em prazo relativamente curto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este foi 
o mesmo ponto de vista defendido pelo Sr. 

·Ministro Bernardo Cabral na Organização 
dos Estados Americanos, reunida para exa
minar o estágio da cooperação continental 
sobre o tema. O Ministro da Justiça Bernardo 
Cabral afirmou que "É chegado o momento 
de estender a mão e não fazer acusações esté· 
reis entre uns e outros". 

E disse mais, mencionou o aviltamento do 
preço dos_ produtos primários nos mercados 
ínte-rnaciõilãiS-;-Qque leva as populações das 
nações menos desenvolvidas a estimular a 
produção da folha da coca ou da papoula, 
em busca do lucro fácil, garantido e ainda 
legal. · 

Como se vê, o assunto está envolvendo, 
hoje, até o Ministro da Justiça que fez essas 
declarações importantes naquela conferên
cia:_ Ou torriarilos uma posição nesse sentido 
ou, daqui há pouco, seremos o País do narcó
tico, como foi e como está serido a Colômbia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o grande 
flagelo coloca em risco o· próprio futuro da 
humanidade. Não é só o Brasil, a humani
dade toda hoje está na dependência desse 
flagelo. Ou há uma conscientiza-çã-o- mundial 
em torno do combate à d-roga ou não sabere
mos_aonde chegar. É um problema que dei
xou de circunscrever a órbita policial de cada 
País, exigindo de todos os governos um esfor-

-_ ço conjunto para combatê-lo. 
Como disse aqui o meu nobre aparteante 

Odacir SOares, temos que sair dessa órbita 
poli'cial e entrar na órbita do Governo. O 
Governo tem que tomar ã frente essa questão 
do narcotráfico coirió-Um dos princiapais e 
indisp_~~sáveis para a segurança da Nação. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Com muito 
prazer. 

O Sr. Odacir Soares- Inclusive, Jogo de
pois que eu fiz esse apelo ao Ministro da 
Justiça e ao Dr. Romeu Tuma, ocorreu uma 
reunião entre autoridades brasileiras e boli

. vianas, no rtmniCípiO ae-Guajará-Mirim-, em 
Rondônia. E nesse enContro as autoridades 
bolivianas, inclusive acusaram -o Brasil, de 
_não efetuar nó seu território riãO apenas a 
fiscalização referente ao transporte, ao trân
sito da cocaína, como também já é c;:>nside
rado, do ponto de vista técnico, cíentífico, 
um País produtor de cocaína. E nessa oca
sião, em decorrência dessas críticas, fazia~se, 
incluSive--;--referência ao EX.éicito brasileiro. 
O General Comandante da B.rigada, em Ron
dônia veio a público dizer que o Exército 
participa dessas tarefas de fiscalização e con
trole do narcotráfico já no Território brasi
leiro. Inclusive, pelo conhecimento que te
nho da Região Amazónica, essa colaboração 
que o Exército brasileiro presta à Polícia Fe
deral é inteiramente insatisfatória. E inde
pendente da missão constitucional lhe assegu
rada, as Forças Annadas do Brasil poderiam, 

em regiões como a região Amazónica, Região 
esta completamente desprotegida do ponto 
de vista das ~uas fronteiras çom outros países, 
dentre os quais está a Bolívia- só Rondônia 
tem uma fronteira com mais de l.OOOkm de 
extensão com a Bolívia- parece-me ser im
portante, e mais do que isso, ser absoluta
mente impresCíndível uma estreita colabora
ção das Forças Armadas com a Polícia Fede
ral para se pór fim, não apenas ao narcotrá
fico, ao trânsito dos narcotraficantes-, como, 
sobretudo, à extinçao, ao extermínio da pro
dução da cocaína no Brasil. Em Rondônia, 
hoje, a cada dia, os jornais publicam a 
apreensão de quantidades expressivas de co
caína em vários pontos do Estado. Na semana 
passada apreendeu-se, no Municípío do Jaru, 
que é um município tipicamente agrícola, em 
poder de apenas um traficante, cerca de 32km 
de cocaína. Isso, a imprensa publica quase 
que diariamente em Rondônia, no Amazonas 
e em Mato Grosso. Outro dia estava lendo 
que em Campo Grande há uma radialista que 
vem denunciando os pontos_ de cocaína nessa 
cidade, Eu queria fazer um apelo às Forças 
Armadas, aproveitando o discurso de V, Ex• 
e de sua boa vontade, para que se integrem 
ao trabalho da Polícia Federal no combate 
ao narcotráfiç9 no Brasil, que hoje é uma 
realidade palpável e concreta. Não se diga 
que o Brasil não é um país produtor. O Brasil 
é um país produtor de cocaína e "já a produz 
em grande quantidade. Era este o aparte que 
queria oferecer ao discurso de V, Ex• 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito obri
gado a V. Ex·, nobre Senador Odacir Soares. 

Por que não a participação das Forças Ar
madas no combate ao narcotráfico? É essen
cial que assim proceda, principalmente, na 
Amazônia, porque, nessa unidade da Federa
ção, são as Forças Armadas que mantêm, 
ainda, a vigilância de todas as nossas frontei~ 
ras, estabelecendo, desse modo, a segurança 
de entrada ou da penetração no País. 

_Portanto, o apelo de V. Ex• tem o meu 
apoio total. A intervenção das Forças Arma
das é_ completamente necessária, porque dis
põe de elementos para poder fazer um traba
lho positivo no combate ãs drogas. 

Agora, a gtavi~ade do problema exige, 
realmente, que SeJamos obJetivos e velozes 
porque, se demorannos a combater as dro
gas, vamos chegar a um ponto semelhante 
ao da Colômbia. Mister se faz que tomemos 
realmente, a sério essa questão. É preciso' 
que o Governo, através das suas autoridades 
políciais e judiciárias e outras se engaje nesta 
tarefa, sob pena de caminhannos para um 
lugar desconhecido. 

São das pequenas coisas que, às vezes, as 
~andes apar~cem e crescem. Estou pronun
Ciando este dtscurso porque recebi uma carta 
de uma modesta enfermeira, cujo nome é 
Edisa Brito Lopes Petri, residente em Brasí
lia, onde relata que trabalha no Centro de 
Saúde do Núcleo Bandeirante, mediadora dO 
Cqrdato- Centro de Orientação sobre Dro
gas e Atendimento à Toxicómanos. Esse gru-. 
pode trabalho atendia toxicómanos, a9-ui na_. 
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Cidade de Brasília, estando fechado, porque 
Qs seus convênios, não só com a Previdência 
mas também com a Universidade de Brasília, 
deixaram de ser cumpridos. O Cordato dava 
atendimento aqui em Brasília, às-pessoas vi
ciadas,no bom sentido de procurar estabe
lecer com elas um novo caminho, urna nova 
forma de vida e uma melhoria substancíal 

· ao combate às drogas e assistência aos dro
gados~ 

Este assunto foi demasiadamente debati
do, e até o jornal Coi-reio Bl-aziliense publicou 
matéria sob o título: "Falta de verba ameaça 
o centro de drogas". Isso em fevereiro; desde 
essa data o centro Cordato está fechado por 
falta de medicamento e pagamento dos que 
elá exercem as suas atividades. E esse grupo 
de trabalho pode atender a um grupo singnifi
cativo de clientes, que já habitualmente pro
curavam amparo no Cordato_, Em sfntese, las
timavelmente, o Cordato está com as portas 
fechadas. 

Aqui fica, portando, o nosso apelo, juntan
do os apelos do meu Colega, Senador Odacir 
Soares, às autoridades de Brasüia e de todo 
Pafs, às autoridades federais, à Universidade 
para que forneçam verbas ao Cordato, para 
que ele possa continunar o seu trabalho em 
defesa dos vitimados pelos narcóticos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra, como Líder, ao nobre 
Senador Roberto Campos. 

O SR . .E10BERTO CAMPOS PRO
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE~• 
QUE Á REVISÃO DO ORADOR, SE· 
RÁ PUBLICADO POSTERIORMEN-
TE. ~ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA-· 
DORES: 

Mário Maia - João Menezes - Jarbas 
Passarinho --Antônio luiz Maya -Joáo Lo
bo- Cid Sabóia Carvalho- Carlos Alberto 
- Raimundo Líra - Lourival Baptista -
Luiz Viana - Afonso Arinos - Alfredo 
Campos - Fernando Henrique Cardoso -
Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- o Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n9 183, de 27 de abril 

- de 1990, que "dispõe sobre critérios de rea
juste das mensalidades escolares e dá outras 
providências". . 

De acordo com as indicações das lideran
ças, ficã. assim constitu(da_a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecei Sobfe a matéria: 

SENADORES 
Titulares: 

João Calmon - Luiz Viana - Nabor Ju
Íl.ior- Jorge Bornhausen- Pompeu de Sou
sa - Carlos Patrocfnio - Jamil Haddad. 

Suplentes: 
Irapuan Costa Junior - Ruy Bacelar -

Mansueto de Lavor- Odacir Soares- José 
Ri c h a - N ey Maranhão - Mário Maia-. 

QEPUTADOS 
Titulares: 

Carlos Santana- Paulo Sidney - Ubira
tan Aguiar --Sandra Cava!canti - Eraldo 

· Tinoco -Hermes Zaneti. 

Suplentes: 
Délio Braz ·-Rita Camata- Harlan Ga

delha - José Que-irõ:Z - Christovam Chia
radia- Anna Maria Rattes. 

De acordo com a Resolução nv 1, de 
1989-CN, fíca eStabelecido o seg"uinte calen
dáriO para-a -tramitação da matéria: 

Dia 03/0_5 - designação da Comissão Mis-
ta ~ 

Diá 04!05 -instalação da Comissão Mista 
Até 08/05 - Prazo para recebimento de 

emendas Prazo para a Comissão Mista emitir 
o parecer so!Jre a admissibilidade: 

Até 15/05 - prazo final da comissão 
Até 30/05- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PR!CSIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, ofício que será tido pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

OF. N• 021190-CCJ 
Brasma, 3 de abril de 1990 

Senhor Presidente 
Encaminho, a Vossa Excelência, o parecer 

da Comissão de ConstituiÇãO, JU-stiçã e Cidi
dania, prolatado na reunião de hoje 
((3-5-90), considerando constitucionãl a subs
tituição do Governador dQ Amapá. 

Houve parecer do Senador Affonso Arinos 
de Melo Franco, com preliminar não acolhi
dã: -Antes de se manifestar ·sobre o mérito, 
o mencionado parlamentar ausentou-se, por 

·motiVO não-declarado dã. reuniã-o:, no que foi 
substituído pelo Senador Maurício Corrêia, 
pCír designação dO President-e do órgão. 

Solicito que, resolvida à questão de ordem 
do Senador Alexandre Cos1:a, na hipótese de 
ser atendida a orientação do parecer que ora 
encaminho, seja remitida a esta Comissão o 
processo que a ensejou, tendo em vista reu
nião extraordinária marcada para às dezoito 
horas de hoje_._ _ 

Esclareço, ainda,_ que a reunião extraor~ 
dinária de hoje às 18 horas, está na depen
dência dã. deCisào de Vossa. Excelência à 
questão de ordem objeto da consulta. -Se
nador Cid Sab6ia de Carvalho, Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Tendo em vista o recebimento da resposta, 
que acaba de ser lida, ã consulta feita pela 
Presidência à douta Comissão de Constitui
ção, Justiça 'e Cídadenia,- quanto à questão 
levantada pelo Senador Alexandre Costa so
bre a Mensagem que indica o Sr.-José Gilton 
Pinheiro Garcia" para o Governo do Estado 
do Amapá, esta Presidência determina are
massa da matéria ao estudo daquela Comis
são. 

O Sr. Jutahy Magalbães -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Jo.ta
hy Magalhães. 

O SR. J1JTAHY MAGALHÃES (PSDB :___ 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primei· 
ro lugar, uma reclamação, porque, no ofício, 
não consta o voto em separado que tive opor
tunidade de proferir contra a constituciona
lidade_da matéria; em segundo lugar, porque, 
quando V. Ex• determina a remassa do pro
cesso. náo ouvi a dedsâo da Mesa a respeito 
da questão de ordem; a Mesa fez uma con
sulta à Comissão de Constituição, Ju_stiça e 
Cidadania, para definir a sua posição na ques
tão de ordem levantada e até o momento 
não vi a Presidência decidir a questão de or
dem levantada pelo nobre Senador Alexan
dre Costa. 

Era o que eu desejava tratar, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Quanto â questão de ordem levantada por 
S. Ex• o nobre' Senador Jutahy Magalhães, 
a Mesa, evidentemente, considerou que o tra· 
balho da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de certa forma, instruída a Mesa 
com os elementos para a solução da questão 
de ordem; segundo estou sendo informado, 
o voto de V. EX" consta da Ata da referida 
Comissão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se V. 
Ex~ me permite, sem querer dialogar com 
a Mesa, V. E)(' tem razão quando diz que 
a Comissão instruiu a Presidência a respeito 
de uma posição a tomar. Mas a Presidência 
ainda não tomou a posição- af está o âinago 
da questão; a solicitação foi feita ã" Comissão 
para a Presidência decidir uma questão de 
ordem; a Comissão falou, no meu entendi
mento, de maneira equivoC<l.da, mas falou pe· 
la maioria somente contra o meu voto. A 
Mesa, entretanto, não decidiu; até agora, es~ 
tá silenciosa a respeito·. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A atitude da Mesa traz uma d~cisão implí· 
cita: a Mesa rende-se à douta sabedoria da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, expressa por ampla maioria de votos, 
uma vez que V. Ex• se declara voto solitário 
na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:- $obre a mesa, comunica-ções quea serão 
lidas pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidas as seguintes 

Of/GAB/E/N'/116190 
Brasília, 26 de abril de 1990 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência a indicação dos Deputados Ubiratan 
Aguiar, Nilson Gibson, Marcos Queiroz e 
José Maranhão, para integrarem, como 
membros titulares, a Comissão de Orçamen
to, em vagas decorrentes do desligamento do 
Partido do Movimento Democrático Brasi· 
leiro - PMDB, dos Deputados Firmo de 
Castro, José Geraldo, José Carlos Vascon
celos e João Agripino. 
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Na oportunidade renovo a Vossa Excelên
cia protesto!<> de apreço e consideração. -
Deputado Iibsen Pinheiro, Líder do PMDB. 

OFÍCIO N" 85/90 
Brasfiia, 25 de abril de 1990 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex~, nos termos regime"n-

. tais, que o Deputado Féres Nader integrará 
a Cornissão Místa de Orçamento, como titu· 
lar, em substituição ao Deputado João de 
Deus Antunes. 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ protestos 
de estima e distinta consideração. -Depu· 
tado Gastone Righi, Líder do PTB. 

OF. N' 13190- LPDC 
Brasília, 2 de maio de 1990 

Senhor Presidente, · 
Dirijo-me a V. Ex• para solkitar que seja 

subl-itituído o nome do Senador Leopoldo Pe
res pelo meu, para compor, como membro 
titular, a Comissão Mista de Orçamento. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V. Ex• protestos de estima e consideração. 
-Senador Moisés Abrão, Líder do FDC. 

• O Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário, 
- deixa a cadeira da Presidência, que é ocu~ 
pada pelo Sr. Nabor Júnior, Suplente de 
Secretário. 

SENADO FEDERAl 
Subsecretaria de As~lstêncla Médica e Social 

RECEITUARIO 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Serão feitas a:; substituições solicitadas. 

Sobre a me:sa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1\• Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 89, DE 1990 

Nos termos do art. 43, inciSO I do Regj~ 
meato Interno, requeiro s_eja considerado de 
licença para tratamento de saúde, conforme 
atestado médico anexo, o período de 23~4-90 
a 7-5-90. 

Sa18 das Sessões, 3 de maio de 1990. -
Senador Wilson Martins. 

~ -f-Xe-.~~ 
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O SR. PRESlDENTE (N'Iibor Júnior) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Diante da aprovação do requerimento, fica 

concedida a licença. 

O SR. ·PRESIDENTE (Nabor Júnior) - . 
Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Presentes na Casa 47 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 103, de 1989, de 
autoria do Senador Roberto Campos, 
que estabelece medidas de flexibilização 
do mercado de trabalho, para evitar de
semprego, tendo 

PARECERES; sob n• 58, de i990, e 
orais, _das Comissões: - -

-de AssuntosEconômicos: 1' pronun
ciamento: solicitando audiênéia- da Co
missão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dania; 2~ pronunciamento: contrário ao 
projeto; e 

-de Constituição, Justiça e Cidada· 
nia: pela inconstitucionalidade. 

Sobre a mesa, Requerimento que será lido 
pelo Sr. 1? Secretárío. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 90, DE 1990 

Nos termos do art. 315, combinado com 
o 279, alínea b, do Regimento Interno, re~ 
queira adiamento da votação do projeto de 
Lei do Senado n\' 103, de 1989, de autoria 
do Senador Roberto Campos, que estabelece 
medidas de flexibilização do mercado de tra
balho, para evítar desemprego, a fim de que 
seja encaminhado à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, para reexame. 

Sala das Sess.ões, 3 de maio de 1990. -
Senador Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE ('Nabor Júnior) -
Aprovado o requerimento, a mãtéria será en· 
caminhada ã Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania para reexame. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
As matérias constantes dos itens 2 e 3 da 
Ordem do Dia ficam com a Votação adiada, 
em virtude da inexistência do quorum qualifi· 
cado de que dependem. 

São os seguintes os itens adiados: 

2 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da pro
posta de emenda à ConstitUiçãO n9 3, 
de 1989, de autoria do Senador Marco . 
Maciel e outros Senhores Senadores. 

que acrescenta parágrafo ao art. 159 e 
altera a (e_daçáo do inciso II do art. 161 
dã. Constituição Federal. 

3 

PROPOSt A~DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 4, DE !989 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenc_;l.a: _à Constituição n~ 4, 
de 198"9-, de- ãutoriã. dó -SenadOr Leopol
do Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 69 ao art. 59 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transi~ 
tórias. -

O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 4: 

Dis~:ussão, em turno úniCo, da Reda
ÇãO Final (ofere-cida pela Comissão Dire
tora em se:u Parecer n9 15, de 1990), do 
Projeto_çie: LeLdo_ DF n~_65, de 1989, 
de irikiativa da Comissão do Distrito Fe:. 
dera! (apresentado por sugestão do De~ 
putado A_ugusto Carv"alho), que dispõe 
S_oOre a utilização de cursos d'água na 
área do Distrito Federal por-empresas 
in~ustri3:i~ e agroindusviais. - -

Em di~ç_ussão a redação fina~. CP._ª'usa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
-Encerrada a discussãO, a redação final é 

-dada com, o definitivamente aprovada nos ter-
mps do ã.rL_324_ do Regimento Interno. 
- -0 piOjetó Vai â sanção_ do Governador do 
Distrito Federal. 

É a _Segu_inte a redação final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
LEI DO DF 

-N9 6s, i>E 1989 
-Dispõe sobre a utilização de cursos d'á· 

gua na área do Distrito Federal por em· 
presas industriais e agroindustr~is. 

O ·senadO Fe"deral dicreta: 
Art. 19 As empresas industriais e agroin· 

4J.tst_ri~~ que ~e utilizarem dos cursos d'água 
rio teiritório do Distrito Federal são obriga· 
das a captar as águas, exclusivamente_, etJ1 
local situado abajxo do ponto onde a mesma 
empresa lançar seus_esgoto_s. 

Art. 29 O dispostO no artigo anterior não 
isenta a empresa do cumprimento das obriga» 
ções .~staP.elecicl.as na legislação ambiental. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na- data 
de .s.ua pubiicàção. 

j\.rt. _ 4~ _Revogam-se as disposições em 
cóiltrário. --

0 SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 5: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 4, de_1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
transforma a Escola Classe Granja das 
Oliveinrs em Centro de Ensino de 19-
Grau Granja das Oliveiras, da Fundação 
Educacional do Distrito Federal, e dá 
outras proVidências, tendo 

PARECER~FAYORÁVEL, sob n• 
69, de 1990, da Comissão 

-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discusSão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai â Comíssão Diretora para 
redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF N' 4, DE 1990 

Tran;sfor:ma a Escola Classe Granja 
das Oliveiras em Centro de Ensino de 
1 & Grau Granjá das "oliveiras, da FundaM 
ção Educacional do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1~' É transformada a Escola Classe 
Granja das Oliveiras em Centro de Ensíno 
de 1"' Grau Granja das Oliveiras, da Fundação 
Educacional do Distrito Federal. 

Art; 2~ É-criado, na Tabela de Empregos 
de Comissão da Fundação Educacional do 
Distrito Federal, 1 (um) emprego em comis
são de Encarregado, símbolo EC-18. 

Art. 39 Os empregos em comissão de 1 
(um) Diretor, sfmbolo EC-14 e de I (um) 
Secretário, símbolo EC-21, da Tabela de Em
pregos em Comissão Cla Fundação Educacio
nal do Distrito Federal, são transformados, 
respectivamerife-,-para 1 (um) Difetor, símbo~ 
lo EC-10 e 1 (um) Secretário, símbolo EC-18. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR- PRESH:lENTE (Nabor Júiilor) -
Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 5,_ de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
cria as escol::ts classes e o centro de ensi~ 
no que menciona na Fundação Educa~ " 
cional do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 
45, de 1990, da Comissão. 

-do Distrito Federt~l. 

, Em discussão o proj~to, ém turnO úriico. 
(Pausa.) 

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

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéiifi. vai â C<nriis·sáo Diretora para 

redação final. 
É o se:guinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DO DF N• 5, DE -1990 O Senado Federal decreta: III- Escoia Classe 9 d"e--Phniftrna-; 
Art. lu Ficam criadas, na Fundação Edu- IV- Esc.ola Classe 53 d_e_ Ceílândia; 

Cria as Escolas ClasseS- e- o Centro de 
Ensino que menciona na Fundação Edu· 
cacional do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

cacional do Distrito Federal, as seguintes es- V -Escola Classe Vendinha; 
colas: VI- Escola Classe Vila Areãl; e 
I- Escola Classe 6 de Brazlândia; VII- Centro de Ensino de 1 ~ Grau 
II- Escola Classe 17 de Taguatinga; AgrourbanO Ij:té -Riacho Fundo. 

Art. 2Q Ficam criados, na Tabela de Empregos em Comissão-da 
Fundaç~o Educacional do Distrito Federal, os seguintes empre-
gos em comissão_: - ·--- · 

Denominação 

Oiretor 
Oiretor 
Secretário 
Secretãrio 
Encarregado 

Slmllolo 

EC-16 
E_C-, 14 
EC-18 
EC-21 
EC-18 

Quantitativo 

1 
6 
1 
6 

. 1 

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 40 Revogam-se as disposições- em contrár_io. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - PROJETO DE LEI DO DF N~ 18, DE 1990 IV- fixar outras normas gerais de funcio-
Item 7: Dispõe sobre reorganização adminis- namento da Entidade. 

trativa na Fundação EducaciOnal do Dis- Art. 39 Para os efeitos do que dispõe esta 
trfto Federal e dá outras providências. lei, fica alterada a Tabela de Empregos em 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n"' 18, de 1990, de inícl3.tiva 
do Governador do Distrito Federai; que 
dispõe sobre reorganização administra
tiva da Fundação Educacional do Dis
trito Federal e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, 
80, de 1990, da CõrriiSSãO 

- do Distrito Federal. 

sob n~ 

Em discuSsão o projeto, em turno Unico. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. SeiJadores que Q aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora parã

redação final. 

É o seguinte-o-projefOij>rõva-aõ-: 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Fica o Governador do Distrito 

Federal autorizado a realizar uma reorgani
zação administrativa na administração cen
tral da Fundação Educadonal, de forma a 
permitir maior agilidade e dinamicidade no 
atendimento dos seus objetivos. 

Art. 2~ O Governador do Distrito Fede
ra1, no prazo de trinta dias a contar da publi
cação desta lei, baixará ato dispondo sobre 
a reorganização referida no artigo anterior, 
podendo para tanto, observadas as normas, 
critérios, métpQos e processos vigentes: 

I ----:- dar nova denominação às unidades or
gânicas e aos empregos em comissão a elas 
con~-spondentes, respeitando a denominação 
básica, quantidade e símbolo dos empregos 
referidos nos anexos I a II, desta lei.; 
II-detalhar as competências das unida

des orgânicas e atribuições dos seus titulares; 
III- estabelecer requisitos para o provi

mento de empregos em comissão, compatí
-veis Com o previsto nos incisos ãrtteriores e 
óutras disposi~iÕes Cegais pertinentes; 

Comissão da Fundação Educacional do Dis
trito F~deral, conforme segue: 

I -são mantidos as empregos em comis
são constantes do Anexo I desta lei, modifi
cado o símbolo do Direi:or Executivo de ''EC
Especial" para EC-O, na forma do Arieio 
ll da Lei n9 36, de 14 de julho de 1989; 

- II-são mantidos, com nOva denomina
ção, os empregos em comissão constantes do 
Anexo II desta lei; 

III -são criados os empregos em comissão 
constantes do Anexo III desta lei; 

IV -são extintas os enipiegos em comis
são consta-ntes do Anexo IV desta lei. 

Art. 49 Os atos decorrentes da reorga
nização autorizada por esta lei não poderá 
conter acréscimo da despesa. 

Art. 59 O custeio da aplicação desta lei 
correrá â conta do Orçamento da Fundação 
Educacional do Distrito Federal. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na -data 
de sua publicação; 

An. 79 Revogam-se as disP.osições em 
contrário. 

(Arts. 2Q e 312. __ da Let n12, de 
ANEXO I 

de de 1990) 

EMPREGOS EM COMISSÃO MANTIDOS NA FUNDACÃO 
EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

Quant. 

01 
01 
01 
01 
01 
16 
01 
06 
20 
01 

49 

Denominação 

01ret_or Execut tvo ___ --~ __ . ___ _ 
01retor de Departamento de Pedagogia 
Oiretor de Departamento Geral de Adm1nstração 
cnefe de Gabinete 
Chefe da Pro_curador1a ·JUrfd1ca 
Assessor 

Chefe -de Secretaria 
Secretár1o 
Secretár1o-Datl16grafQ _ 
Chefe da Secret: dQS Qrgã_O$ d~_ o_ej1bei--ac~o Colet i·va 

Simbolo 

EC-O 
EC-1 
EC-1 
EC-1 
EC-1 
EC-4 

-EC"14 
EC-15 
EC-20 
EC-7 
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Quant. 

12 
01 

30 
47 
03 

85 

178 
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ANEXO II 

EMPREGOS EM COMISSÃO MANTIDOS NA FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAl- DO DISTRITO FEDERAL --

CDM NDVA DENOMINAÇÃO 

Denominação Antiga Símbo)o Quan\ Denominação Nova _si mbo-lo 

Diretor de Direç::lo E.C.-'2 J2 Diretor de Di_V-ts,âo., EC-2 
Oiretor de o i reç·ão EC-2 01 Chefe de Assessoria 

de Relações do Trabalho EC-2 
Assistente de Di reção EC-7 .30 Ass 1 stente 
Chefe de Núcleo EC-_10 47 Chefe de Seç::lo 
Chefe de Seç:lio à e 
Expediente EC-12 03 Chefe d_e Setor 
Encarregado EC-12 ~!.? Chefe de Se_tqr 

178 

ANEXO III 

EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS NA FUNDAÇÃo 
EDUCACIONAL DO.DISTRITO FEDERAL -

Quant _ Denominação SlmboJo 

02 
02 
02 
03 

09 

Diretór de Centro 
Assistente 
Chefe de-SeÇão 
Chefe de Seção 

(Art- 3". ·da Lei no de 

ANEXO IV 

de 

EC-2 
EC-7 
tc-10 
EC-7 

de 1990) 

EMPREGOS_ EM COMlSSÃO EXiiNTÓS 'NA FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL --

EC-7 
EC~1Ó 

EC-12 
E'C-12 

Quant Denominação Símbolo 
-. ' . 

02 
01 
01 
09 

13 

Assessor 
Chefe do Núcleo de Controle de Convênio 
Encarregado 
Sécretár1o-Oat1lógrafo 

EC-4 
EC-7 
EC-12 
EC-20 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 8: 

Díscussão, em primeirO turno, da Pro
posta de emenda à Constituição n~ 5, 
de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores Senãdores, 
que dispõe sobre a remuneração dos De
putados Estaduais e dos vereadores. 

A dis~ussão terá prosseguimento na próxi
ma sessão ordinária. 

O-SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

'do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Juta

hy Magalhães. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-
de acordo com o art. 358, § 2",_do Regimento BA--Eronuncia 0 seguinte discurso. _ Sr. 
Interno, a matéria permanecerá Ordem do Presidente, Srs Senadores, é com grande sa-
Dia durante cinco sessões ordinárias consecu".. tr'sfaça·o que v·c·n-·h· o • t 'b t t d a n una, es a ar e, pres-
tivas, em fase de discussão~ quando poderão tar minha homenagem a uma classe muito 
seroferecidas emendas assinadas por um ter- especial de profissionais que comemora hoje, 
ço, no mínimo, da composição doSenado_. 3 de maio, seu dia: os taquígrafos. 

Em discussão a propm;ta, em primeiro tur- Sempre que_assisto a programas de TV ou 
no. (Pausa.) leio reportagens de jornais nos funcionários-

Não havendo quem peça a palavra, encerro__ fantasmas do Legislativo, no trens da alegria 
a discussão. do Senado, nos marajás do Congresso Nado-

A discussão terá prosseguimentO na próxi- nal que recebem sem trabalhar, lembro-me 
ma sessão ordinária. logo do trabalho-silencioso, pertinaz e anóni-

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ mo dos taquígrafos desta Casa, e na injustiça 
Item 9: que se comete com tais generalizações. 

Discussão, em pririleiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição ii~- 6, 
de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao texto cons
titucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. 

A Presidência esclarece no Plenário que, 
de acordo com o art. 358, § z~, do Rcgimenfo 
Interno, a matéria permanecerá na Ordem 
do Dia durante cinco sessões ordinárias con
secutivas, em face de discussão, quando po
derão ser oferecidas emendas assinadas por 
um terço, no mínimo, da composição do Se
nado. 

Em discussão a proposta, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, e encer
ro a discussão. 

A proposição prosseguirá em díscursão na 
sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Nãbor Jllnior) -
Item 10: 

Discussão, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda â Constituição no 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição FederaL 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
de acordo com o art. 358, § 2~. do Regimento 
Interno, a matéria permanecerá na Ordem 
do Dia durante cinco sessões ordinários con
secutivas, em fase de discussão, quando po
derãD ser oferecidas emendas assinadas por 
um terço, no mínimo, da composição do Se
nado. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

Não hav-endo quem peça a palavra, encer
rada a discussão. 

I!m verdade, os taquígrafos fazem parte 
daquele grUpo de servidores cujo trabalho, 
enquanto dá certo, não se faz notar. Muitos 
de nós só vamos nos lembrar de sua existência 
quando acontece algum problema ou come
tem algum erro, o que, felizmente, não ocor
re com freqüéncia, uma vez que contamos 
com excelentes profissionais que dignificam 
e honram sua função. 

O serviço de taquigrafia é um dos pontos 
. de apoio indispensável ao nosso trabalho par

lamentar. Dele dependemos para a sistema
tização e a publicidade de nossas manifes

. tações, de nosso trabalho em plenário e nas 
comiss6és. 

Muitos adjetivos elogiosos poderiam ser 
aplicados aos taquígrafos desta Casa. Muitas 
características favoráveiS poderiam ser asso
ciadas ao trabalho que eles desenvolvem. Eu 
citaria especialmente três: discrição, fideli
dade e eficiência. 

Não se trata, Jogo se vê, de simples compe
tência técnica. A capacidade técnica é, sem 
dúvida, importante, e os taquígrafos do Sena
do a possuem em grau elevado. Mas há majs. 
Há o lado humano desses servidores. Há sua 
disposição para o trabalho. Há a suaatividade 
incansável e a sua dedicação ímpar, não aos 
s-eri-a:dores, simplesmerrte, cujo mandato é 
transitório, mas à instituição a que tão bem 
ser.vem. 

tsse modo de ser, essa postura, essa verda
deira cultura que esse grupo de funcionários 
soube des_envolver, e que tanta sath.fação 
traz aos parlamentares desta Casa, é,talvez, 
o ponto alto de sua atuação. 
- Fica aqui nlinha homenagem carinhosa a 
~ses ser:vidores que hoje COf!tem_oram seu 
dta. _ -

-- Sr. PreSiaenfe -e Sis. Senadores quando v e- _ 
jo a preocupação em genarelizar as críticas 
que são feitas não apenas aos funcionários, 
mas aos Congressistas como todo, sinto como 
são perigosa essas generalizações. Observem 
V. Ex~· o caso específico que citei: os taquí
grafos, hoje, comemoram a sua data. Todos 
os que aqui entraram participaram de um 

concurso público, um concurso ao qual mui
tos comparecem, muitos se apresentam, mas 
poucos são os que conseguem chegar a esta 
Casa. ---

Tanto no Senado Cjuarito na Câmara, no 
Executivo e no Judiciário, temos bons e maus 
funcioários, mas não podemos, perante a opi· 
nião pública, jogar a culpa dos males doBra
sil nos funcionários, como se eles fossem os 
grandes culpados de tudo o que acontece nes
te País. Temos sentido, nos últimos tempos, 
essa preocupação de marcar o funcionalismo 
público, tanto na área federal quanto na área 
estadual, e muitas vezes nas áreas municipais, 
como responsáveis por todas as mazelas deste 
País. Mas com eles estamos nós, parlamen
tares. Talvez até mais do que as acusações 
que são feitas ao funcionalismo, maiores são 
aquelas que são feitas a nós, parlamentares, 
e de caráter também generalizado. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero pedir 
a transcrição, nos Anais desta Casa, de um 
artigo do jornalista Carlos Chagas, um antigo 
e bem conceituado jorna!ista que acompanha 
o trabalho do Congresso Nacional e há muitos 
anos, e muitos anos tem feito análises críticas 
do nosso trabalho, apontando as falhas do 
Legislativo. No dia 29 de abril, fez ele publi
car um artigo sob o título "Campanha contra 
o Legislativo", cuja transcrição peço seja fei
ta na íntegra. 

Lerei alguns trechos. 
Diz ele: 

"De repente, bem mais do que no pas
sado, difunde-se, através de certos meios 
de comunicação, que o Poder Legislativo 
é corrupto, seja o federal, no caso, Câ
mara e Senado, seja o estadual, as As
sembléias. Uma blitz se desencadeia so
bre deputados e senadores, generalizan
do as exceções e até tentando levá-los 
ao ridículo, mesmo quando seguem os 
ventos dos tempos novos e adotam medi
das moralizadoras." 

Em outro trecho, diz o jornalista: 

"O Poder Legislativo está acima dos 
defeitos e dos vícios dos seus integrantes, 
a não ser quando a generalização for a 
r~gra. O que não é. ~esmo assim, as
SISte-se a uma verdaderra guerra santa 
às ~vessas, deflagrada por setores da im
prensa tradicionalmente dados à acomo
dação. Tem azeitona nessa empada. Por
que uma coisa é dever natural dos meios 
de comunicação: denunciar, até com fe
rocidade, os excessos, os desmandos e 
os escândalos de qualquer segmento so
ciaL Outra, bem diferente, é lançar pe
rante a comunidade a suspeição de que 
todos são assim -quando não são." 

Mais adiante, diz o jornalista: 

"Não se justifica, por tudo isso, a blltz 
que ainda domina determinados jornais. 
Uns, é claro, ávidos de escândalos ou 
dispostos a descambar para o ridfculo 
c?mo forma de reconquistar leitores per
didos; outros, aqueles que conhecemos,-
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pretendendo programar bem nesses e fa
vores junto ao Executivo. 

É pena essa lavação de roupa suja na 
frente de todos, mas náo há outra saída, 
porque dessas campanhas obscuras ou 
claras demais o resultado pode ser trági
co. Pode levar à desmoralização das ins

, tituiçOes-democráticas, entre as quais o 
Legislativo ocupa a pole position. Ou não 
será pelo menos por ·parte de alguns o 
verdadeiro objetivo pretendido? Nenhu
ma ditadura consegue se implantar dian
te de instituições s6Iidãs·,-No reverso da 
medalha, porém ... " 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, o jorna
lista Gilbero Dimenstein tambéiÍl. crata deste 
assunto. Diz ele- num trecho de um artigo 
que publicou na Folha de S. Paulo, no dia 
27 de abril de 1990: 

O Congresso é acredite-s_e ou não, 
bem mais transparente do que vários se
tores do País. -

O problema dessa discussão sobre o 
Legislativo é justamente esse: cria:~se um 
clima não contra o parlamentar inciden
te, mas contra um poder. 

O drama é que desancar os políticos 
da prestígio ....:..:..-e a maioria das pessoas 
está mais preocupada com o sucesso fácil 
do que com o interesse público. 

Uma boa parte da imprensa acaba en
trando nessa onda, confundindo a indis
pensável fiscalização, que··exige posições 
duras e investigativas, com· uma _campa
nha histérica. O mais espantoso é que, 
junto com essa histeria, alguns jornalis
tas acabam abrindo espaço ao elogio ao 
novo governo, colocando-o como pala
dino da moralidade, um com{X>rtamento 
tão precoce como suspeito policamente. 

A Folha de S. Paulo, também num edito
rial, tem um trecho que declara o seguinte: 

Há em primeiro lugar, o risco de se 
disseminar uma visão indiscriminada e 
primária de repúdio a todo e qualquer 
político - quando importa, ao contrá
rio, intencificar ao máximo um julga
mento crítico severo, mas voltado para 
objetivo de aperfeiçoar a instituição, di
ferenciando entre o comportamento ma
joritário de seus membros e aqueles 
exemplos, lamentavelmente raros como 
se sabe, de atuação parlamentar efetiva
rn~nte orofícuç. e moderna. 

Sr . .t'resldente, Srs. ~enadores, constato às 
vezes com tristeza -e repito isso por diversas 
vezes- que também temos as nossas falhas, 
que, muitas vezes, somos culpados por essa 
generalizaç-ão que se· faz contra os políticos. 

Vejamos, Sr. Presidente, o exemplo desta 
semana. Voltemos os nossos olhos para o ple
nário. Não nos compenetramos da necessi
dade de aqui estarmos presentes para discutir 
e votar as matérias em tramitação nesta casa. 
Este Congresso é capaz de ficar sábado, do
mingo, feriado abarrotado de parlamentares, 
quando há o interesses da parte do Executivo. 
Fico realmente entristecido quando vejo que 
nos dias normais não sabemos reconhecer o 

nosso poder de legislar, principalmente o po
der de fiscafizai, e fiscalizar com rigor e efi-
ciência. -

Vemos, aqui, passarem em brancas nuvens 
os dias, quase sempre as mesmas figuras pre
sentes. Muito não têm tempo de aqui estar. 
Isso dá margem a ge_nerilizarem-se as culpas 
e as acusações. Para nós, o que fica de mau? 
São as instituições principalmente, mas tam
bém, a cada dia mais, nós, parlamentares, 
nós, Congressistas, nós, políticos, estamos fi
cando acusados. Daqui a pouco, muitos não 
terão sequer o direito de andar nas ruas se 
não quiserem enfrentar reações desagradá· 
veis, porque quase nunguém toma conheci
mento do trabãflio aqui realizado. 

Às vezes, Sr. Presidente, estamos aqui fa· 
!ando para aS paredes. DiZ aqui ao meu lado 
o Senador Luiz Viana que não é para-as pare
des. Não, logicamente que não. Assim falo, 
no sentido de termos aqui o roblema da arqui
tetura deste Senado. Aqui é a xfcara de cabe· 
ça para baixo, para evitar que daqui saiam 
os ruídos e tenha o público um acesso fácil 
do que é dito, porque muitas inscrições são 
feitas mas é pequena a repercursão, a resso· 
nánda. Talvez na Câmara seja melhor, por
que lá é o pires, e a repercussão é feita através 
da própria arquitetura de Niemeyer. Aqui, 
não. Mas, talvez por sermos mais provectos 
e termos mais tranqülidade, não tenhamos 
condições de nos fazer ouvir p_or aqueles que 
deveriam ouvir o que aqui é dito. Principal
mente, nós mesmos é que temos que nos ou· 
vir uns aos outros. 

Por tuci_o isso, peço apenas a transcrição 
desses artigo de Cartas Chagas. É tão raro, 
Sr. Presidente, opvirmos ou lermos a_ defesa 

·do Legislativo por parte de jornalistas tão 
importantes, que me preocupei em pedir a 
transcrição na primeira Sessão a que eu com· 
parecesse. 

O Sr. AJo-nSO"S"iincho- Permite-me V. Ex~ 
um ap~rte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero 
- conhecido no futuro, por parte daqueles 
que vierem a estUdar nossos arquivos, para 
que tenham conhecimento de um jornalista 
de escol, como é Carlos Chagas, que apre· 
Sentou a crítica aos nossos defeitos, mas sou
be fazer uma diferenciação entre o que pode 
e (I que não deve ser generatizado. Concedo 
o aparte ao nobre Senador Afonso Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO- Senador lu· 
tab.y Magalhães, o assunto que V. E~ levan
ta, neste momento, é de magna importância 
para esta Casa. Aquele provérbio que diz 
que uma instíhiTÇRO nunca se acaba de fora 
para dentro, só se ãcaba de dentro para fora, 
está ocorrendo com a nossa. Aqui, debate-se 
assuntos de magna importância, mas nunca 
isso é Ievaõó pai-a a -imprensa. Nas comissões, 
conforme V. Ex>- ainda hoje presenciou, fo
mos almoçar faltando quinze minutos para 
as quinze horas. Porém, duvido que alguns 
jornalista, que fãz a cobertura jorrralística, 
aqui, no Senado Federal, vá referir-se a esse 
assunto como um trabalho, incómodo, esta
fante, cansativo que fazemos. Tenho a im-

pre~são de que dentro daql.\ele pensamento 
já exposto, ou seja, de que uma. instituição 
se acaba de dentro para fora, temos que fazer 
uma reformulação no que há aqui de comuni
cação. Não podemos continuar a assistir à 
divulgação apenas de nossas falhas; oS nossos 
trabalhos, as nossas virtudes, Os nossos esfor
ços não são levados ao conhecimento do pú
blico. Este artigo a que V. Ex~ se refére de 
Carlos Chagas, que por sinal é um dos colu
nistas do meu jornal, é realmente, assim, uma 
áfrica, é urna novidade, porque é muito difícil 
se ver alguém, mesm.o fazendo uma crítica, 
porque somos pássfveis de crítica, mas ressal
tar os nossos trabalhos, dignificar aquilo que 
fazemos - não existe. Isso, talvez crie até 
desestímulo de os Senadores, aqui, fazerem 
pronu11.ciamentos significativos de interesses 
das suas regiões, de iriteresse do País e não 
se dá uma tinha, não existe essa disposição. 
E tenho a impressão, Senador, Çe que a falha 
está aqui dentro;· a falha não está lá fora, 
está aqui, dentro, é porque não está havendo, 
por parte da Casa, uma dinamização nos ser
lá fora o que se faz. Devíamos ter, pelo me
nos, meia hora nas televisões, em cadeja com 
as rádios, para dizer todo dia o que se faz. 
Temos aqueles minutos na Hora dei Brasil, 
que já é uin programa que-não é muito bem 
apreciado; então, em televisão, só sai o que 
é ruim. No meu modo de ver, este é um 
assunto para o qual deveria ser, aqui, nesta 
Casa, formada uma comissão para examinar 
onde está a causa da falta de publicidade, 
da falta de esclarecimento do que fazemos 
aqui. Era isso o que gostaria de dizer nesta 
oportunidade, porque, posteriormente, virei 
à tribuna fazer um pronunciamento funda
mentado sobre essa indiferença que existe 
em relação aos nossos trabalhos. 

, O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra
deço a V. Ex~, _Senador Afonso Sancho, a 
participação neste meu pronunciamento, par
ticipação que já se faz constante. Cada vez 
que assomo à: tn"buna;·v. Ex• vem engran
decer um pronunciamento despretencioso, 
para aproveitar esse final de sessão, a fim 
de podermos tratar de um assunto que é qua
se corriqueiro hoje em nossos trabalhos. 

Desejamos e pretendemos ver, na reati
dade, os trabalhos do Senado mais conhe
cidos, mais difuD.âidos. 

Estamos em um ano eleitoral. Não sou can-;. 
. didato a nenhum cargo. 

O Sr. Afonso Sancho- Graças a Deus! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Graças 
a Deus, digo eu. Com isso penso que tenho 
boas condições para discutir essa questão. 

Fala-se muito em renovação. Fala-se muito 
na necessidade de se renovar os quadros do 
Congresso. Hoje mesmo, um grande colu
nista brasileiro, Carlos Castelo Branco, na 
sua coluna, fala sobre este assunto. 

Agora, pergunto eu, Sr: Senador, Sr. Presi
dente e demais Srs. Senadores: como julgar 
o trabalho de cada um de nós? Quem conhece 
o tràbalho que é executado no Congresso Na
cional? Como se vê se deve ou não retornar 
ao C?ngresso um Parlamentar pelo seu tral:!.a-



1698 Sexta-feira 4 DJÁ.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 ~ 

lho de Congressista? Muitos, ""às vezes, mos
tram-se desinteressados de participarem das 
reuniões, são discursos desagradáveis, como 
este que faço, e são cansativos. Poderíamos 
ter aq·ui figuras proeminentes, que têm' me
lhores condições de discutir questões pelos 
seus aspectos jurídicos, pelos seus aspectos 
econômicoS, e que não se sentem estimulados 
-talvez- para aqui estarem discutindo es
sas questões conosco, vez que não tem ne
nhum efeito prático, nãO tem nenhuma resso
nância o que é dito aqui. 

Agora vamos ter urna renovação. Reno
vação para melhor? Se fosse, seria benvinda. 
Entretanto, infelizmente, a prática tem de
monstrado que essa renovação não tem sido 
para melhor, e não tem _sido porque há um 
desestimulo para a atividade pública, No mo
mento em que um político, uma pessoa, sente 
que entrando para a política começa a ser 
visto - perante a opinião pública - como 
corrupto, como omissõ, como alguém que 
só deseja pensar no jeton que vai receber, 
então essa pessoa também se desinteressa. 

Há outros que têm uma vocação política, 
que desejam trabalhar como Congressistas, 
que desejam atuar na Câmara, no Senado, 
nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras 
de Vereadores, esses também se se tem preju· 
dicados porque se aqui ficarem, se aqui exer
citarem o seu mandato, como deve ser exerci
tado, têm os prejuízos político-eleitorais jun· 
tos a suas bases. 

Mas não é em nome disso que devemos 
esquecer as nossas obrigações; tornando-me 
desagradável, eu sempre repito: nós tem()s 
que exercitar melhor e com maior compe
tência, com maior eficiência, com maior assi
duidade' o nosso trabalho. V. Ex~ cita hoje 
um exemplo da Comissão de Constitúição, 
Justiça e Cidadania. Estivemos reunidos lá 
de 10 horas até 14:45 horas, V. Ex-s me ouvi-. 
ram falar durante 30, 40 minutos, discutindo 
uma questão e vamos ter outra. sessão, hoJe 
ou amanhã, não sei, vamos continuar a traba
lhar. Mas isso devia ser praticamente o nosso 
dia-a-dia e não apenas quando há uma ques· 
tão política de interesse maior, de int_eresse 
mais generalizado. Devía ser cons-tante,- um 
trabalho para acabar com a pauta que temos 
lá. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que 
me trouxe à tribuna foi a homenagem aos 
taqufgrafos, um assunto mais suave, um as
sunto que me agrada de perto. Quando fui 
1~> Secretário - muitos n·ão gostaram, mas 
acredito que os taquígrafos não tenham fica
do mal satisfeitos, porque houve um reconhe
cimento .ao trabalho deles. Se procuramos 
ser severo em algumas questões, procuramos 
também ser justo em outras. 

V. E~~ já imaginou as dificuldades que têm, 
às vezes, quando estamos aqui discursando 
e nos esquecemos do microfone? Começamos 
a falar, e eles não escutam quase nada do 
que dizemos, ou aindã, quando a voz não 
é tão clara, V. Ex• já imaginou a dificuldade 
para "pegar as palavras"? Conheço aqui al
guns Senadores que, quando começam a fa
,Iar, parecem uma "metralhadora". Quase 

- . .. 

não dá para os pobres taquígrafos acompa· 
nharem. 

Eles sempre mostraram eficiência, porque 
nãO me lembro de ter ouvido aqui no Plenário 
reclamação pelo trabalho deles_. Por isto é 
que desejo, neste instante, dizer muito obri
gado aos taquígrafos pela ajuda que dão aos 
nossos trabalhos 

Espero que, aqui no Senado, cada vez me
lhohs condições de trabalho eles tenham pa
ra poderem exec_utar sempre melhor os seus 
serviços. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. IUTAHY MAGALHÁES 
EM SEU DISCURSO.-

CAMPANHA CONTRA 
O LEGISLATIVO 

Carlos Chagas 
T. Baf!ia, 29-4-90 

Brasilia -de repente, bem mais do que 
no passado, difunde-se através de certos 
meios de comunicação que o Poder Legis
lativo é corrupto, seja o federal, no caso Câ
mara e .Senado, seja o estadual, as Assem
bléias. Uma blitz se desencadeia sobre depu
tados e senadores, generalizando as eceções 
e até tentando levá-los ao ridículo, mesmo 
quando seguem os ventos dos tempos novos 
e adotam medidas moralizadoras. 

É claro que não se justifica a obscenidade 
praticada e depois tornada atrás pelos depu· 
tado estaduais da Bahia. Ou de Rondônia. 
Muito menos o apego a facilidades que che
gou a se verificar ern Brasilia, ironicamente 
manifestado por grupos partidários ditos po
pulares. Também não se pode aceitar, um 
parlamentar recebendo aumentos ou corre
çóes salariais quando o País inteiro é obrigado 
a curtir uma discutível inflação,zero. 

Só que alhos nada têm a ver com bugalhos. 
O Poder Legislativo está acima dos efeitos 
e dos vícios de seus integrantes, a não ser 
quando a generalização for a regra. O que 
não é. " 

Mesmo assim, assiste-se a uma verdaeria 
guerra santa às avessas, deflagrada por seto
res da imprensa tradicionalmente dados à 
acomodaÇão. Tem azeitona nessa empada, 
porque uma CoiSa é o dever-natural dos meios 
.de com___yni_cação de denunciar com ferocida
de, até, os excessos,_ os desmandos e os escân
dalos de qualquer segmentos soda!. Outra, 
bem diferente, é lançar perante a comuni
cadade a suspeição de que todos são assim 
-quando não são. 

Há quem suponha estar em marcha uma 
campanha para desmoralizar por completo 
o Legislativo. Com que prOpósito? Ora, os 
óbvios: bajular outros Poderes, no caso o 
Executivo, já que o.Judiciário, coitado, per
manece envolto _em seus próprios problemas. 

Diante disso, e vai aqui a outra face da 
moeda, começou uma salutar reação do Con
gresso, em .Brasília. o Dr. Ulysses sugere uma 
reunião dos presid~nres da Cântara e do Se-_ 

nado, os prt.:ZSidentes e os líderes dos partidos, 
para exame global da situação. liá necessi· 
dade de muitas correções, ainda, corpo canse· 
guir juntar nos plenários número bastante de 
deputados e senadores para a votação dos 
projetas em Pauta. Mesmo sendo este um 
ano eleitoral, os meses de maio e junho preci· 
sam fazer as vezes de esforços cQO-ce.ntradís· 
siroos, para compensar o segundo semestre, 
Na Câmara, Paesde Andrade tomou medidas 
que' nenhum de seus antecessores ousou, des
de a transferéncia da capital para Brasi1ia. 
Reduziu o número de carros oficiais, passou 
a descontar as faltas dos salários dos deputa· 
dos. determinou que a manunteç'ão dos apar
tamentos funcionais seja feita pefos ocupah
tes e até declarou, com graça, estar disposto 
a abrir mão de sua residência oficial, que 
é própria 9a União e_portanto_,_necessitaxia 
de projeto de lei para ser alienada. A dispo
sição, fora exceçóes, é a melhor possíveL 

Não se justifica, por tudo isso: a blitz que 
ainda domina determinados jornais; Uns, é 
claro, ávidos de escândalos ou dispostos a 
descambar para o ridículo co_qto forma çie 
reconquistar leitores perdidos; outros, aque
les que conhecemos, pretendendo programar 
benesses e favores junto ao Executivo. 

É pena essa lavação de roupa suja na frente 
de todos, mas não há outra saída, porque 
des~as ca_mpaJ?E.as_ obscuras ou cl~ras demais 
o resuftaáo pode ser trágico. Pode levar à 
desmoralização das instituições democráti· 
cas, entre as .quais o Legislativo ocupa a poJe 
posifion. Ou não será, pelo menos por parte 
de alguns, o verdadeiro objetivo pretendido? 
Nenhuma ditadura consegue se implantar 
díante de· instituições sólidas. No reverso da 
medalha, porém ... " 

MISÉRIA DO LEGISLATIVO 

Folha de_ S. Pal!lo 27-4~90 

É previsível, e certamente positivo, o movi
mento de vigilância e de crítica que com cres~ 
cente intensidade, a opinição pública vai diri
gindo contra os privilégios de que dispõem 
os membros do poder Legislativo. Num am
biente econômico .marcado pelos sacrifícios 
inerentes ao ajuste antiinfladoflário, natura~ 
lemnte se intensifica o repúdio a Um gênero 
de comportamento que, dos legislativos mu
nicipais à esfera f(!deral, caracteriza-se pela 
m-ais aberrante insensibilidade política, pela 
verdadeira compulsão no legislar em casua 
própria, pela quase permanente inatividade, 
pelo acúmulo de prerrogativas injustificáveis 
e acintosas, pela rotina de empreguismo, fi. 
siologia e autodesmoralização. 

Da verdadeira farsa em que consistiram 
as assim chamadas inciatívas de austeridade, 
decretadas pelos presidente da-Câmara dos 
Deputados, ao vergonhoso aumento salarial 
decidido, em votação secreta, pela Assem
bléia Legislativa.da Bahia, da disposição para 
efetuar novas contrataçOes de funcionários 
no CongreSso ão estado de completa ociosi· 
dade parlamentar que se registra após a apro· 
vação do choque económico, não faltam 
o:emplos a confirmar aquilo que, sem dúvi~ 
da, já se_conhecia à exaustão: o clima de 
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absolutar degradação ética e política ·cto Le
gislativo brasileiro. 

Pequenas artimanhas -como a de trocar 
as chapas brancas dos carros oficiais pOr cha
pas amarelas, de modo a não chamar a aten
ção do contribuinte - e escândalos de_ bem 
maiores proporções - como o sistema ·ae 
aposentadorias subsidiadas pelo poder públi
co -combinam-se, numa demonstração 
inesgotável de inventividade de desrepeito 
aos cidadãos, para promover'um processo de 
deterioração institucional de consequênciãs 
ainda não totalmente nítidas, mas inegáveiS 
no que representam de dano para a demo
cracia de descrédito para a atividade política, 
e de retrocesso na cultura civil da sociedade 
brasileira. 

Duas obervaçóes merecem ser feitas a este 
propósito. Há, em primeiro lugar, q risco de 
se diseminar uma visão indiscriminada e pri
mária de repúdio a todo o qualquer político 
-o próprio tertno já carrega uma conotação 
pejorativa-, quando se improta, ao contrá
rio, intensificar ao máximo um jUlgamento 
crítico severo, mas \!Oltado para objetivo de 
aperfeiçoar a instituição, diferenciando entre 
o comportamento majoritário de seus mem
bros e aqueles exemplos, lamentavelemnte 
raros como se sab~, de atuação parlamentar 
efetívamente profícua e moderna. O risco de 
uma histeria contra a instituiçã"ó parlamentar 
deve assim ser evitado, tanto mais num perío
do em que o Executivo encontra-se, por ra
zões compreensíveis, com alto grau de con
centração decisória. É exatamente por isso, 
aliás, que aS criticas à omissão do Legislativo, 
a seu descompasso com a realidade econó
mica do país, tornam-se mais necessárias do 
que nunca, Não para arrojar tOdos os seus 
membros na vala comum da desmoralízação 
e do repúdio político, mas para exigir o cum· 
primento de funções indispensáveis ao siste
ma democrático. 

Há ainda a ressaltar o tom demagógico e, 
irrealista de movimentos visando a uma redu
ção drástica dos salários dos deputados. Cer
tamente, há casos de vencimentos abusivas, 
de elevações salariais autodecretad:is, de pri
vilégios inaceitáveis. Certamerite, para Um 
ritmo praticamente nulo de atividades, o salá
rio dos parlamentares é escandalosamente al
to. Mas, se trata de aperfeiçoar-a atividade 
política, de fazê-la asce-nder a níveis adequa
dos à necessidade de um pleno funcionamen
to do regime democrático, importa antes de 
tudo exigir que o Legislativo exerça suas fun
ções - sendo seus membros remunerados 
de acordo com a responsabilidade de que es
tas se cercam, A condenação-aos- escândalos 
do Poder Legislativo impõe-se, com máxima 
agudeza; só se pode reprovar, entretanto, as 
iniciativas demagógicas, as visões rudimen
tares, o autoritarismo latente que, por vezes, 
a acompanham." · 

"CRETINICES E FALCATRUAS 
Gilberto Dimenstefn 

Folha de S. Paulo, 27-4-90 

Brasflia - A crescente indignação diante 
das rnamatas do Legislativo revela uma dis-

cussão -iilCciiripleta. Não há dúvida de que 
a divulgação de desvio é o melhor caminho 
para strpern-.Jos- desde que sejam evitadas 
histerias grotescas co:mJ a tentativas de limi
tar o ~alário de um parlamentar a 20 saláfios 
mínimos por mês. De repente_,_ tem-_se a im
pressão de que o legislativo t-em o monopólio 
da falcatrua- o que é, diga-se, uma creti· 
nice. 

uma úetlnlée que ãjuda aos qtie deSejam 
desmoralizar o Legislativo, uma desinorali
zação auxíliada em 6oa parte pelos próprios 
pãrlamentares que se portam como delin
qúentes. E não são poUcos. Mas o Congresso 
é, acredite-se ou nãD, bem mais transparente 
do_que vários setores do País. Peguemos, por 
exemplo, os médicos. Alguém conhece um 
processo pUblico feftá dentro da categoria por 
negligência médiCa? · 

São abundante os casos de pesso-as que se 
dizem vítimas de erros médicos- bem maior 
df? que se acham vítimas_ de parlamentares. 
Difícil encontrar qualquer pessoa - note-se 
be~, qualquer pessoa-..:..:..: sem uma história 
sobre o desleixo de algum médic(). Nem por 
isso s-'oi pede o fim da medicina. Também não 
faltam advogados, dentistas _e jornalistas pi
caretas - ninguém ousaria pedir a extinção 
da advogada, da odontplogia ou do jorna· 
lismo. - - -

-o--prOblema dessa discussão sobre o Legis~ 
lativo é justamente esse: cria:se u-m clima não 
contra o parlamentar indecente, mas contra 
um poder. o que revela um sentimento culti
vado durante o regime militar e, durante a 
cãiiipanfia, estimuladO pelo, então candidato 
Fernando Collor. O drama é que desancar 
os políticos dá prestígio - e a maioria das 
pessoas está mais preocupada com o sucesso 
fácil do que com o interesse público. 

Uma boa parte da imprerisa acaba entran
do nessa onda, confundindo a indispensável 
fiscalização, que exige posições duras e inves~ 
tigafivaS, com uma campanha histérica. O 
mais espantoso é que, junto com essa histeria 
alguns jornalistas acabam abrindo espaço ao 
elogio ao novo governo, colocando-o como 
paladino da moralidade, um comportamento 
tão precoce como suspeito politicamente." 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Ma
galhães e o Sr. Nabor Júnior, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da ptesi• 
dência, que -é OCupada pelo Sr. Antônio 
Luiz Maya, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
- A Mesa se associa ãs juStas homenagens 
que V. Ex~ presta nesta oportunidade à labo
riosa classe dos taquígrafos do Senado Fe
deral. 

.e.eJa inscrição, estaria CPIJl a palavra o no
bre Senador João Lobo, que desiste de falar 
nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE(ÁntônioLuiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

O SR. MARC"<fMACítl. (PFL..:. PE~ Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden-

te, Srs. Senadores, em 198.3, fiz um pronun
ciamento nesta Casa lembrando que vivíamos 
a década que assinalava a passagem de dois 
importantes e significativos centenários -o 
da Proclamação da República e o da Primeira 
Caita Republicãna. Afirmava eu, e·ntão, que 
as duas Casas do Congresso Nacional tinham 
a tarefa de propor as providências necessárias 
para uma adequada comemoração desses 
eventos cívicos e a avaliação do nosso próprio 
destino coino Nação.-Durante os trabalhos 
da Assembléia Constituinte, retomei o tema 
e foi criada uma Comissão, composta porre
presentantes dos três Poderes, para promo
ver atividades referentes ao Centenário Re~ 
publicano, sendo ela incorpOrada às Dispo
sições Transitórias da Constituição. 

Por sua vez, o Poder Executivo, pelo De
creto Presidencial 96.630, de 31 de agosto 
de 1988. estabeleceu o ''Programa Nacional 
do Centenário da República e Bicentenário 
da Inconfifência Mineira", sugerindo "unia 
reflexão naçional, ao mesmo tempo retros
pectiva, e prospectiva que a melhor maneira 
de um país comemorar suas datas é por meio 
da preservação de sua memória histórica e 
culturaL" 

Os trabalhos da Comissão Constituciõnar, 
que se estenderão até 1991, não devem, con
tudo, se restringir a comemorações, mas esti
mular análises de caráter reflexivo sobre a 
evolução política, social, económica e cultu
ral do País. Nada melhor que o criterioso 
exame do passado para· desvendar as perma
nênCiaS-e -rupturãS em nossa trajetória histó
rica, clarificar o contexto presente e fornecer 
subsídios para se pensar o porvir do País. 
Assim fazendo, contaremos com o aparte 
adi!.quado_à elaboração de um Projeto Nacio
nal, contemplando os- múltiplos aspectos da 
realidade brasileira com plenas condições de 
destacar as príoridades nacionais. 

Há anos, e em diversas manifestações, te
nho indicado ser COII)ponente essencial da cri
se brasileira o fator ;pol{tico, decorrente da 
ausência de um Projetá-NacionaL Penso ser 
necessário que se repense a dimensão histó
rica da sociedade brasileira, em especial a 
do período republicano, de f()rma a não nos 
restringirmos a ·um debate-eXclusivã.men-te 
te_cnicista - e por isso estéril - da crise em 
que nos encontramos. 

Estou convencido de que a elaboração des
se Projeto Nacional dey_e resultar de um pro
cesso_democrático, por meio de debates e 
consultas despidos de partidarismos e precon
ceitos, envolvendo políticos e lideranças de 
tOda a Sociedade. Não se trata, pot' certo, 
de irrealisticamente buscãr~se um caminho 
único_quanto ao futuro do país. Na perspec
tiva_ liberal, os conflitoS são caraci6iístlcos
das sociedades modernas e nós não devemos 
ter a veleidade de pensarmos ter a proposta 
ideial, mas tão~~9m.ente_ uma propost<!_.__Pesse 
nlodo, ao propormos ciue se debata um Proje
to Nacional, o fazemos imaginando que da 
diversidade de análises. resultantes de since
ra~ e patrióticas preocupãções, possamos che
gar a um co~senso em relação a alguns pontos 
básicos, refletidos em metas a serem atingi-
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das~ e transformadas em refer~nciais seguros 
dos rumos do' País, independentemente da 
postura de cada governo. 

A minha percepção, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é a de que, em face das circuns
tâncias, o _debite sobre a saída para a crise 
brasileira peca por dois aspectos: o imedia
tismo e o tecnicismo. Por certo, domar a fera 
da inflação, bem como eliminar o déficit Pú
blico, constituem-se tarefa imedíata e somen
te possível com a competência técnica no ma
nejo dos mecanismos econ6n1icos. Pela ação 
fulminante e pela resposta enge~osa do Pla
no Brasil Novo a esses dois desafios, parabe
nizo o Governo. ContUdo_, coloca-se o seguin
te questionamento: e depois de domada a 
inflação e eliminado o défiCit público? Os 
referenciais que temos para a constrl!ção do 
futuro nacional são imprecisos. _Cariemos o 
risco de perdermos tempo precioso e, mes
mo, nos enveredarmos em equívocos, exata
mente pela auséncia de um Projeto Nacional, 
para cuja elaboração deveríamos voltar nos
sas vistas. Para tanto, e de modo a não nos 
restringü'níOs a determinados aspectos, pro
ponho que politizemoS e historicizemos o de
bate sobre o caráter da crise brasileira e o 
futuro do País. 

Nesse sentido, apr<Jveitando a existência 
da Comissão do Centenário da República e_ 
do Bicentenário de Tíradentes, registro a ex
celente oportunidade para promover tal his
toricização. Aliás, a Inconfidência Mineira, 
cujo Bicentenário está _sendo comemorado 
entre 1989 e 1992, datas que relembram, res
pectivamente, a prisão e a morte de Tira
dentes- Joaquim José da Silva Xavier-, 
é o símbolo da própria construção da naciona
lidade, posto que o plano de romper com 
o domínio da metrópole portuguesa surgiu 
pela primeira vez há dois séculos, entre as 
montanhas de Minas Gerais. Tiradentes é um 
referencial para as gerações de brasileiros 
que, independentemente da época e da reali
dade circunstancial em que vivam, podem tê
lo como um paradigma a indicar o _ _valor da 
liberdade e da necessária luta para conquis
tá-la e mantê-la. Não se trata de enveredar
mos pelo caminho da apologia da história
feita exclusivamente pelos grandes homens, 
conceito hoje superado. No entanto, seria 
também incorreto negarmos o papel do indi
víduo a pretexto de inserí-lo em seu tempo. 
Tiradentes é um herói real e não mftíco, moti
vado a atuar por interesses cOnCretOs contra 
a dominação portuguesa. No decorrer dos 
acontecimentos, suas motivações pessoais fo
ram sendo relegadas a segundo plano, frente 
à convicção no projeto libertá.rio. Convicçaõ 
esta que o levou a romper com um determi
nante básico do homem, a busca da sobrevi
vência física, imOlando a própria vida por 
seus ideais de liberdade. Eis, pois, o herói, 
o homem transcedendo seus interesses e limi
tes e deixando sua marca indelével na his
tóría. 

O Bicente·narfó" da Inconfidência e ·o Cente
náriO-da República, ilusti"es Colegas são uma 
ocasião propícia ao f0rt3.1ecimento de valores 
éticos e _cívicos necessáiíOS a qualquer socie~ 

dade, ein particular àquelas em crise, como 
a nossa. 

A oportunidade de fazer uma reflexão so
bre _o ::t3i_centenário da Inconfidência, a neces
sidade de historicizar e politizar o debate so
bre a crise brasileira e, ainda, o cumprimento 
do art. 63 das _Disposições Transitórias da 
Constituição apontam para a· urgência de se 
reativar o "Programa Nacional do Centená
'ilO-dáR"Fpilblica e Bicentenário da Inconfi
dêncí3 Mineira". Até o final de 1989, a Co~ 
missão Constitucional coordenadora deste 
Programa reuniu-se em direferén-tes o.ca
Siõ6, determinandO, _entre- outros projetas, 
a reedição de obras esgotadas, relacionadas 
com o Centenário da República, a promoção 
de exposição comemorativa desse awnteci
mento e um leVanút.mento de fontes docu
mentais para a elaboração de um guia desti
nado a pesquisadores. Contudo, a escassez 
de recursos :materiais e as_ eleições presiden
ciais náu-petmitíram o pleno dC:senvolvimen
tO- das atividades da Comissão. 

Venho a esta Tribuna, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, para sugerir aos três Poderes da 
União que reativem a Comissáo CoriSdiudo
nal do Centenário da Rej>útilica e a façam 
funcioriar. Apelo especialmente ao Poder 
Executivo no sentido de se retomar as ativi
dades do "Programa Nacional do Centenário 
da República e Bicentenário da Inconfidência 
Mineira". E$10u certo de que o Excelentís
simo Senhor Presidente da República, ~er
nando Collor, orientará os órgãos competen
tes do Poder Executivo para que ofereçam 
o necessário apoio ao desenvolvimento des-
ses programas. . 

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

OSR. PRESII>ENTE (Àntõriio Luiz Maya) 
~Concedo a palavra ao nobre Senador Má
rio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC: Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, o desenvo_lvimento brasi
leiro quase sempre desordenado e predató
rio, forte em algumas regiões e ine;ristente 
em outras, tem causado grandes danns ao 
bem-estar social, porque é concentrador de 
renda, _e_ também ao meio ambiente, porque 
objetiva exclusivamente ao lucro. 

As populações de baixa renda em nosso 
País têm sido mais _duramente atingidas por 
esse piocesso_ nefasto de exploração· das ri
quezas nacionais com fito exclusivo do lucro 
fácil e do pagamento da dívida externa. Além 
de essas poulações carentes não terem uma 
participaçáo adequada no consumo do produ
to gerado pela industrialização, elas têm rece
bido em contra partida ônus social, político, 
cultural e econôrnico do impacto ambiental 
destrutivõ, tanto nas regiões metropolitanas 
das grandes e médias cidades, onde a polui
ção industrial ameaça suas vidas, como tam
bém no interior do País, nas áreas rurais, 
com o _uso indiscriminado de agrotóxicos e 
de técnicas prejudiciais ao rrieio ambiente. 

Esse processo é agravado! por outro lado, 
pela forte concentraÇão da renda nacional, 

que o modelo econômico ainda vigente tem 
favorecido há décadas. Essas populações tor
nam-se, portanto, migrantes, devido ao lati
fúndio - resultado da concentração de ren
das - perdem suas raízes culturais e vêem 
aumentar o caos urbano e subempregarem-se 
os salários vis naS periferias das cidades. 

Por tudo isso, o PDT entende que não há 
dicotomia entre o meio ambiente e o bem
estar social e económico. Na verdade, nós 
acreditamos que O Estado do Acre, por exem
plo, só haverá um real desenvolvimento eco~_ 
nómico, social, político e cultural se preser
var-mos o meio ambiente acreano, respei
tando seus usos, costumes_ e tradições, respei
tando os povos da floresta com seus hábitos 
e atividades económicas de Subsistência. 

J.lm governo popular, preocupado com os 
interesses de se~ povo, d_eve reorientar a polí
tica econômic:a vigente para uma industria
lização menos negativa sobre o meio ambien
te. Não se trata de dar-mos meia volta sobre 
tudo o que fizemos e voltarmos ao pastoreio, 
à vida campestre. Embora esta seja uma idéia 
bastante '!-txaeqte. dev_emos reconhecer que 
o nosso caminho não rem retorno. Mas tem 
a alternativas nas quais é possível conciliar 
o meio ambiente com o desenvolvimento. 

Era o que tinhã a dizer. __ _ 
Muito _obrigado! (Muito bem!)_ 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de De
creto Legislativo n9 63, de 1989 (o\' 123/89, 
na Câmara dos Deputados), que ratifiCa o 
fundo rotativo da Câmara dos Deputados, 
e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em ordem do dia, 

oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas do projeto de lei 
da Câmara no 91, de 1'::189 (no 188/87, na casa 
de origem), de iniciatfVa do Presid6rite da 
República, que concede anistia às pessoas en
volvidas nos fatos que menciona_. _ . 

Ao projeto não foral]l oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em ordem do dia, 

oportunamente. 

Não há oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO DF 
W 10. DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336,. c, do_ Regimento Jnternof 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 10, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal que dispõe 
sobre o aproveitamento, no Distrito Federal, 
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de servidores requisita;dos e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 70, 
de 1990, da Comissão 

- Do Distrito Federal. 
(Dependendo de parecer da ComisSão áo 

Distrito Federal sobre a emenda de plenário). 

2 

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 185, DE 1988 

(Em regime de urg_ência, nos termOs do art. 
336,_e, do RegimentO. Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto d ... 
Resolução o? 185, de 1988, de iniciativa do 
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece 
a estrutura administrativa básica do Senado 
Federal, e dá outras providências (dependen
do de pareceres). 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n"' 9, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, qUe altera 
dispositivos das Leis n~s 13 e 14, de 30 de 
dezembro de 1988, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n' 73, de !990, da Co· 
missão 

- do Distrito Federal, favorável, com 
emenda que apresenta de n~ l~DF. 

4 
Discussão, em-turno único, do Projeto de 

Lei do DF n" 13, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Fedáal, que dispõe 
sobre a alteração da tabela de pessoal da Fun
dação Zoobotânica do Distrítõ-Federal e dá 
outras providências, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 71, de 
1990, da Comissão ~ 

- do Distrito Federal. 

5 
Discussão, em primeiro ti.miO;-da Propos-ta 

de Emenda à Constituição_ n1> 5, de 1989, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro e outfos 
Senhores Senadores, que dispõe sobre a fe~ 
muneração dos Deputados Estaduais e dos 
Vereadores. 

6 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda ã Constituição no 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e defenindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Páblica. 

7 
Discussão, em primeiro turno, da PropoSta 

de Emenda' â Constituíção n"' 1;-de I99(f,-de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato d~ DisposiçõeS Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Màya) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 16 horas e 44 
minutos.) 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
CONVOCAÇÃO 

PublicaçãO 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da 
ComiSsão do Distrito Fedei<it, Senador Mau
ro Benevides, tem o prazer de convocar Vos
sa ExcelÇncia, para reunião a se realizar no 
dia 8 de maio, terça~feira, às 11:30 horas, 
na sala de i-cuniões da Comissão, Ala Sena
dor Alexandre Costa. 
- Secretaria· dã-Cofiiíss&O,' 3 de maio de 1990. 

- Antonio Carlos Ferreira Fonseca, Secre-
tário da Comissão do "Distrito Federal 

PAUTA 
7~ Reunião, em 8 de maio de 1990 

Item 1 
Depoimento do Professor Richard Bucher, 

do Centro de Orientação sobre Drogras e 
Atendimento a Toxicómanos - Cordato, 
vinculado ao Departamento de Psicologia da 
Universidade de Brasi1ia. 

Item 2 
MENSAGEM N' 31, DE 19&9'DF 

(0.!. n' 0879, de 15·5·89, na origem) 
"Do Senhor Governador do Distrito Fe

deal, encaminhando ao Senado Federal, os 
B~lanços da Administração Direta e o Balan
ço· Consolidado _do DfSirítQ .Feder~l, docu
mentos que integram as contas anl,lais do Go
verno do Distrito Federal~- correspondentes 
ao exercício de 1988~1,----

Autor: Executivo local 
Relator: Senador Lourival Baptista 
Parecer: fav.orável. ao projeto, na forma 

do Projeto di Resolução que apresenta. 
Conclusão_: Em 20-3-90, a Presidência con

cedeu vista do processo ao Senador Maurício 
Corrêa. 

Em 19-4~90, o Senador Maurício Corrêa, 
devolveu o_ proce-sso-com voto em separado 
contrário à matéria. 

Item 3 
PROJETO DE LEI DO DISTRITO 

FEDERAL N' I DE 1989 
-~·Regulamenta -p!}ra oDistrito Fedeal, o 

princfio ae-gestaç1fo -demo-crática do ensino 
público;estabelecido pelo art. 206;item VI, 
da ConstituiÇão Federal." 

Autor: Senador Pompeu de Sousa_ 
Relator: Senador Hugo Napoleão 
Parecer: pela anexação do presente pro je-

to, ao Projeto de lei do Senado n~ 185, de 
1989. 

_ Iteffi~4 _ 
PROJETO DE LEI DO DISTRITO 

FEDERALN' 58, DE !989 
"Da a denominação de Parque da Cidade 

ao Parql!e Recre.ativo Rogério Pithon Serejo 
Farias." 

Autor: senadOr Pompeu de Sousa 
Relator: Senador João Lobo 
Parecer: contrário aCf projeto. 

Item 5 
PROJETO DE LEI DO DISTRITO 

FEDERAL N' 19, DE !989 
"Estabelece a eleição direta dos Adminis

tradores Regionais do Distrito Federal, fixa 
suas atribuições e dá outras providências." 
Autor: Senador Pompeu de Sousa 
Relator: Senador Francisco Rollemberg 

Parecer: contrário ao Projeto. 
Conclusão: Em 22-8-89, a Presidência con

cedeu vista do proce..'i.<;O ao Senador Wilson 
Martins. 

Em 29-8-89, o Senador Wilson Martins. 
devolveu o projeto, com voto em separado, 
favorável ao projeto, por constitucional e ju
rídico, com as emendas supressivas que apre
senta. 

Item 6 
PROJETO DE LEI DO DIS-TRITO 

FEDERAL N' 2, DE 1989 

"Estabelece diretrizes, critérios e conteúdo 
mínimo para elaboração do Plano Diretor do 
Distrito Fedral para a sua aprovação e ·dá 
outras providências." 

Autor: Senador Pompeu de Sousa 
Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Parecer: favorável ao projeto, por co-nstitu-

cional e jurídico, com as emendas supressivas 
de no$ 2, 4 e 5, contrário às emendas de_ n~ 51, 

3, 6, 7 e 8. 
Conclusão: Em 23-5-89, a Presidência con

cedeu vista do processo ao Senador Meira 
Filho. 

Em 31-5~89, o Senador Meira Filho, devol~ 
veu o projeto com voto em separado con
cluindo por audiência prévia da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Em 6-6-89, a comissão aprovou proposta 
para a rea(ização de um reunião extraordi~ 
nária, específica, para tratar da matéria. 

Em 19-9-89, o Senador Pompeu de Sousa, 
autor do Projeto, solicitou inclusão da maté
ria ertl pauta, por entender que a mesma já, 
foi amplamente discutida. 

Em 11-10~89, a Comi~são deliberou por 
realização de uma reunião específica para a 
apreciação da matéria. 

Item 7 
PROJETO DE LEIDO DISTRITO 

FEDERAL N'' 30, DE 1989 
Mensagem n~ 48, de 1989-DF 

(Mensagem n~ 038/GAG, 
Em 22-6-89, na Origem 

"Autoriza ó Governo do Distrito Federal 
a Alienar bens imóveis." 

Autor: Executivo local 
Relator: Senador Chagas Rodrigues 
Parecer: contrário a matéria. 
Conclusão: em 27-3-90, a Presidência con

cedeu vista do projetO ao Senador Ifapuan 
Costa Júnior. 

Em :t-4~90, o Senador Irapuan Costa Jú
nior, devolveu a matéria sem voto em sepa~ 
rado. 

Item 8 
MENSAGEM N' 32, DE 1990-DF 

(ÓF. n" 006-GAG, de 15-2-90, na Origel)l) 
"Do Senhor Governador do Distrito Fede

ral, enca'minhando ao Senado Federal, um 
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exemplar especial do Plano de Governo para 
o.exercício de 1990, em cumprimento ao que 
dispõe o art. 5, da Res_olução 157 de 1988." 

Autor: Executivo loCãl. 
Relator: Senador Odacir Soares 
Parecer: conclui que o Governo do Distríto 

Federal cumpriu o arr. 5 da Resolução 157 
de 1988. 

Conclusão: em 17-4-90, a Presidência con
cede vista da matéria ao Senadoi' Mau-rício 
Corrêa-. - ---

Em 24-4-90, o Senador Maurício Correa 
devolve a processo com voto em separado, 
favorável a matéria, com as restrições que 
apresenta. 

Item 9 
ANTEPROJETO DEU! DO DISTRITO 

FEDERAL- I988 

"Transforma em Reserva- Ecológica do 
Distrito Federal a atual Chácara Onoyama, 
em Taguãtinga; estabelece normas para o seu 
funcionamento e dá outras providências." 

Autor: Deputada Márcia Kubitschek 
Relator: Senador Maurfcio Corrêa 
Parecer: pelo não~prosseguimento da ma~ 

téria, Com base nas infornlaçóes enviadas pe~ 
lo GDF, conforme parecer preliminar apro~ 
vado por essa Comissão, em 3-5-90. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

E CONTROLE 
8" Reunião Extraordinária, realizada 

em treze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove 

Às dezessete horas do dia treze de setem
bro de mil novecentos e oitenta e nove, na 
sala de reunião-da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a presidência do Senhor Senado
res Roberto Campos, reúne-se a Comissão 
de Fiscalização e Controle com a presença 
dos Senhores Senadores Mauro Benevides, 
Meira Filho, Nelson Wedekin, Marco Ma
ciel, Irapuan Costa Júnior, Leopoldo Peres 
e Gomes de Carvalho. Observa-se também 
a presença dos Senhores Senadores Afonso 
Sancho, Lavoisier Maia, _Severo Gomes, e 
dos Deputados VirgildásiO de Sena, Otávio 
Elísio, Paulo Ramos, Ronaldo César Coelho 
e Moema Santiago. DeiXam de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores Senado
res Aluízio Bezerra, Gerson Camata, Jutahy 
Magalhães, Mansueto de Lavor, Marcondes 
Gadelha, João Lobo, José Paulo Biso!, Dir
ceu Carneiro, Carlos AlbeitO, MOiSés-Abrão, 
Maurício Corrêa e Jamil Haddad. Dando iní
cio aos trabalhos e dispensando a leitura da 
Ata da reunião anterior que é dada como 
aprovada, o Senhor Presidente convida o IIm" 
Sr. Carlos Sant'Anna, Presidente da Petro
brás a tomar assento à Mesa, lembrando ha· 
ver sido sugestão do Senador Leopoldo Peres 
a convocação do mesmo. Com a palavra, o 
Senhor Carlos Sant'Anna agradece a oportu· 
nidade de comparecer a esta Casa para pres
tar informações e explicar aos membros desta 
Comissão as causas da crise fírianceira que 

a empresa passa e, inclusive, analisar possí
veis soluções para sair dessa crise. lntroduto· 
riamente, traça o cenário da Petrobrás antes 

-desta crise, analisando as caracterfsticas espe
cíficas de sua estrutura como empresa de eco
nomia mista. Refere-se ainda, entre outros 
tópicos ao Decreto-Lei n~ 61 de 21-11-66 que 
definiu os critérios da formação dos preços 
dos derivados de petróleo. Compara os pre

-ços do petróleo e da gasolina no mercado 
internacionaL Tfata também sobre as conse
qüênCiá.S finanCeiras dO congelarriento de pre
ços e tarifas das empresas estatais e serviços 
públicos durante vários meses em 1985 e a 

-_vigência do Plano Cruzado em 1986. Terrni-
llada sua exposição, agradece maia uma vez 
a oportunidade de referir-se à crise da Petro

-brás, colocando-se à disposição dos set,thot:es 
congressistas. 0-_senacfõi Roberto Campos 
refere-se-a missiva de convocação do Sr. Car
los Sant'Anna onde indicavam-se alguns itens 
de particular iriteresse, tais como: custos de 
produção da Petrobrás, competitividade'in
ternaciorial e eventual privã.tização das subsi
diáriaS nãO compreendidas na área do mono
pólio. Havendo oradores inscritos, dá-se iní
ci_o a fa_se de debates. O Senador Afonso San
cho levanta a questão sobre o percentual hoje 
da def~agem da venda do combustível pela 
Petrobrás em face do congelamento, da infla
ção, etc. O presidente da Petrobrás passa a 
palavra ao Diretor da Area Comercial, Dr. 
Renato Magalhães Silveira, para que respon· 
da. Indaga ainda o Senador Afonso Sancho 
sobre o prejuízo da nafta e o débito do CNP. 
sendo estas esclarecidas pelo próprio Dr. 
Cailos Sant' Anna. Em seguida, o Senador 
Gomes Carvalho centra suas questões em 
.dois temas: sobre os investimentos em novas 
prospecções e o problema do álcool. O Sena
dor Roberto Campos passa a Presidência ao 
S_e__n_ad_or_Meira Filho, em virtude de compro· 
missos ·assumidos e este conced.e a palavra 
ao Senador Irapuan Costa Júnior, que fará 
apenas uma observação. Em seguida o Sena
dor Leopoldo P~res questiona se a Petrobrás 
poderá oferecer petróleo nacional a preço 
competitivo com o petróleo árabe, a redução 
das pesquisas no Amazonas e quem lucra com 
o preço da nafta comprimida. Para atendê-Ias 
o Sr. Carlos Sant'Anna convida o Dr. Paulo 
Vieira B_ell.oti. Diretor Financeiro e o Dr. 
Wagner Freire, Diretoí de Exploração para 
auxiliá-lo. Prosseguindo, o Deputado Virgil
dásio de _SeDna manifesta a sua preocupação 
com a marcha da Petrobrás para a situação 
de insolvabilidade, o álcool e o pr~o dos 
derivados do petróleo. O Senador Roberto 
Campos reassume a presidência e concede 
a palavra ao próximo orador inscrito, Sena
dor Lavoisier Maia, que faz indagações ares
peito das prospecções do petróleo no Brasil 
e, o percentual destinado ao_estado e ao mu
nictpio sobi'e a prOdução do petróleo. A res
peito da exploração do petróleo no Rio Gran
de do Norte, o Sr. Carlos Sant'Anna solicita 
aO Dr. Wagner Freire para que dê os esclare
cimentos. Dando continuidade aos debates, 
da Comissão concede a palavra ao Senador 
$evero Gomes para um esclarecimento._ O 

o próximO-OTaaor;-DepU.l:adO "OcTãvió Elísio, 

refere-se ao problema da empresa estatal, as
sim como do monopólio do petróleo e da 
responsabilidade do Congresso Nacional. Em 
seguida o Deputado Paulo Ramos demonstra 
a sua preocupação com as dificuldades para 
que o Brasil atinja a auto-suficiência de petró
leo. Finalizando, o Deputado Ronaldo Cezar 
Coelho faz um apelo para que a PetrobráS 
aumente os investimentos na BaCia de Cam
pos. Não havendo mais oradores inscritos, 
o Senhor Presidente da Comissão agradece 
ao Sr. Carlos Sant'Anna a gentileza de sua 
presença e a oportunidade do debate e, fazen
do uma tentativa de síntese, afirma: '" 1Duas 
coisas ficam claras -primeiro que há grande 
amor à Petrobrás e, 'Segundo, que sua situa~ 
ção é tecnicamente falimentar". Faz ainda 
algumas considerações sobre a possível priva
tização de alguns setores da Petrobrás. Agra
decendo a presença de todos, ãs dezenove 
horas e cinqüenta e três minutos, o Senhor 
Presidente encerra a reunião, lavrando eu, 
Maria Olimpia Jiménez de Almeida, Assis
tente da Comissão, a presente Ata, a qual, 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e levada à publicação jun
tamente com as notas taquigráficas, confor
me determinação da Presidência. 

Senador ROberto Campos, Presiden
te. 

ANEXO DA ATA DA 8' REUNIÃO 
DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE REALIZADA EM 
13-9-89, REFERENTE AO DEPOI
MENTO DO !LM" SR. CARLOS 
SAN7'ANNA, PRESIDENTE DA PE' 
TRQBRÁS, QUE SE PUBLICA COM 
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
- Srs. Senadores e Srs. Deputados, temos 
o prazer de ter hoje, em convocação sugerida 
pelo Senador Leopoldo Peres, o Presidente 
da Petrobrás, Dr. Carlos Sant'Anna, que nos 
trará esclarecimentos sobre a posição corren-
te da Petrobrás. -

O formato habitual dessas sessões é que 
o depoente fale por meia hora, abrindo-se, 
depois, um período de questionamento. 

Dou a palavra ao Presidente Carlos 
Sant'Anna. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Agra
deço, Sr. Senador Roberto Campos, Presi
dente desta ComisSão, e aos demais Senado
res, a oportunidade de agui comparecer para, · 
uma vez mais, informar e explicar aos Mem· 
bros desta Casa as causas da criSf: -financeira 
por que a Petrobrás atravessa e, inclusive, 
analisar possíveis soluções para saírmos dessa 
crise. Portanto, é com a maior satisfação que 
aqui compareço_ e, antes de entrar propri~
mente no tema da minha palestra. e_u gostana 
de dar um cenário da Petrobrás antes que 
ela pudesse encontrar-se nessa crise. 

Inicialmente, para se entender a situação 
da Petrobrás, torna-se indispensável ter pre
sente __ de que a Companhia é urna empresa 

-de econoinía mísfa e parte intregrante do sis-
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tema energético brasileiro. Isso quer dizer 
que os objetivos da Petrobrás são ditados pe
los interesses maiores do País, porque o mo
nopólio pertence à União e a Petrobrás é 
a executora desse monopólio e, através desse 
monopólio, a sua missão é a de abastecer 
o mercai::lo de derivados de petróleo aos me
nores custos sociais, de forma a contribuir 

·para o desenvolvimento económico do País. 
Para viabilizar a efetiva ação estatal no se

ter petróleo, a Petrobrás foi criada com carac
terísticas nitidamente empresariais, tendo si
do dotada de um modelo administratiVo e 
organizaciOnal semelhante ao das grandes 
empresas internacionais de petróléo. 

E, no decorrer de suas atividades, ela é 
submetida a uma série de fiscalização e con
trole por diversos órgãos do Governo. Por 
exemplo, o Poder Executivo fiscaliza e super
visiona, através do Ministério das M_inas e 
Energia, todas as ·atividades da Petrobrás, 
acompanhando, inclusive, a realização dos 
objetivos da empresa. Essa supervisão, além 
de ser exercida pelo Ministro das Minas e 
Energia, é feita com base no Sistema Nado
na( de Planejamento e no Conselho Nacional 
do Petróleo. 

Cabe ainda mencionar que, também, 
acompanha as suas atividades e a Petrobrás 
tem que estar sempre apresentando a um ou
tro órgão as suas atividades, que é um órgão 
ligado à _Secretaria de Planejamento, que é 
a SEST. 

Agora, além desses órgãos, a Petrobrás 
também tem obrigações perante aos seus 
acionistas; tem auditoria interna, tem audi
toria externa, cabe ao Executivo nomear o 
seu Presidente, os seus Diretores; o voto ma
joritário, nas assembléias de acionistas da Pe
trobrás, é da União; o exame das contas da 
Companhia sempre é feito pelo -TribUnal de 
Contas da União; a apreciação pelo Conselho 
Interministerial de Salários de Empresas Es
tatais (CISEE) também está sempre atuando, 
junto com a Petrobrás, na fixãçâo de salários 
e benefícios a seus empregados;_ a Comissão 
de Valores Mobiliários também aTua fiscali
zando a Petrobrás, por ser ela uma sociedade 
anónima de capital aberto e, além disso, o 
Congresso Nacional exerce o controle.das ati
vidades da Companhia através da fiscalização 
feitã- pelo Senado Fededall e pela Câmara 
dos Deputados. 

O art. 166 da Constituiç-ão de 1988 estabe
lece que os "planos plurianuais, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais serão 
apreciados pelas duas Casas do Congresso 
Nacional" de modo que a atuação de todos 
os órgãos da Administração Públíca Federal 
a nível nacional, regional e setorial seja orie"9-
tada pelas metas e prioridades que venham 
a ser definidas pelo Congresso Nacional. 

Dentro desse quadro de extremo controle, 
a Petrobrás tem sempre cumprido com disci
plina e competência as atiibuiçóes que lhe 
são confiadas. Desde a sua criação a compa
nhi'a vem envidando esforços para aumentar 
a autonomia energética do País e propiciar 
também o desenvolvimento da iildústrii na-

cional, especialmente aquelas atividades liga-
das ao setor petróleo. _ 

Assim é que de 1954 a 1966, as ações da 
Petrobrás foram direcionadas para a implan

. tação e consolidação de uma indústria inte
grada de petróleo no nosso País. Os investi
mentos em exploração e produção foram 
sempre crescentes e permitirãm elevar não 
só as reservas nacionaiS-, de 301 milhOes para 
796 milhões de barris de petróleo nesse perío
do, como também aumentar a produção de 
petróleo que, quando ela iniciou suas ativida
des, era da ordem de 3 mil barris por dia 
atingindo depois a 147 mif bards por dia, 
já em !966/67., 

Agora, nesses meio período, os investi
mentos, nas atividades de refino, pei"mitiram 
ao País alcançar a atito-sufiência na produção 
de derivados de petróleo. A estratégia de au
mentar a capacidade de refino visava reduzir 
o gasto de divisas com importação dos deriva
dos, __ cujo preço no mercado internacional, 
naquela época, meados da década de 60, era 
praticamente o dobro do preço do petróleo 
bruto. Dessa formá, mesmO com o cresci
mento acelarado do consumo do derivado de 
petróleo, que passou de 160 mil barris por 
dia, em 64, para 390 mil barris por dia em 
67, foi possível manter misrilo -asSim um dis
pêndio dr;: divisa ao nível de 250 milhões de 
dólares. E importante recordar, como eram 
gerados os recursos para a Petrobrás nesse 
período. Nessa fase inicial, com_o_ a empresa 
era impOrtadora de_ derivados de petróleo, 
os preços· destes, no mercado interno, eram 
fixados em paridade com o preço de similar 
importado, aos quais -se adicionavam as mar
gens da distribuição e_ da revenda e também 
o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubri
ficantes. Entretanto, para incentívar a expan
são_do parque de refino nacional,_a legislação 
reduzia a alíquota do Jmposto Unico sobre 
os Derivado de Produção Nacional em rela
ção ao incidente sobre o similar de proce
dência estrangeira. Essa redução era de 25% 
no caso do gás liquefeito, da gasolina automo~ 
tiva e da gasolina de aviação e 50% para 
os demais produ!OS. Além disso, com a cria
ção da Petrobrás, a _leg_islação passou a desti
nar, até meados da ~écada de 70, parte da 
receita do Imposto Unico â constituição do 
capital social da companhia. Pode-se verifi
car, pelos resultados alcançados, que a deci~ 
são dos legisladores, à época, em assegurar 
os recursos· necessários aos programas de in
vestimentos da Petrobrás, foi totalmente 
acertada, as reservas de petróleo haviam cres
cido çluas vezes e meia, a produção pa<;sara 
de 3 mil barris por dia para 147 mil barris 
por dia e o País tornara~se auto-suficiente 
na produção de derivados de petróleo. 

Assim, em meados da década de 60 desapa
receria o parâmetro básico de formação de 
preços, o custo CIF do derivado importado. 
Em 1966, mais de 90% dos derivados consu
midos no País já era111 produzidos em nosso 
País. Nesse ãno, por considerar necessário 
garantir a rentabilidade do parque refinador 
nacional, de propiciar à Petrobrás recursos 
para desenvolver os programas de sua compe-

tência, pesquisas e lava de petróleo, e a am
pliação de construção das novas refinarias de 
terminais, navios, oleodutos, o Governo, 
através do Decreto n~ 61 de 21 de novembro 
de 1966, definiu o novo critério de formação 
dos preços dos derivados de petróleo, cuja 
essência permanece até hoje, sendo que, na 
feitura desse decreto, participou o nosso Se
nador Roberto C~pos, que, acreditQ,_teve 
a participação efetiva, inclusive do seU art. 
2.~ que, nos seus considerandos, esse decreto 
de 1966 dizia que·: considerando a necessi
dade de garantir a rentabilidade do parque 
refinador nacionaL. Quanto mais, consta da 
Exposição de Motivos n~ 182, esses conside
randos que deram início à exposição de moti
vose de-pois continuaram com as justificativas 
que estão ali transcritas. Dada a justificatiVa, 
com esses considerandos, embasaram a publi
caçãtf desse decreto que no seu art. 29 dizia 
que apreço unitário de realização da refina
ria, dos derivados de petróleo, tabelados e 
produzidos no País, ao qual é adicionado im
posto único, definido pelo art. to deste decre
to-lei que será fixado periodicamente pelo 
Conselho Nacional do Petróleo. Levando em 
consideraçãÓ, é importante assinalar o custo 
médio de processamento de um barrii de pe
tróleo de modo a assegurar a manutenção 
da rentabilidade do parque refinador nacio
nal e as características do mercado consu
midor nacional. Esse Decreto-Lei n" 61, ain
da está em vigência e foi a base que levou 
o Conselho Nacional do Petróleo e_posterior
meD.te o Ministério di Fazenda a dar as condi
ções para que a Petrobrás pudesse ter as suas 
atividades de forma que elas fossem remune
radas adequadamente. 

Já a partir de janeiro de 1967, o chainado 
preço" de realização dos derivados do petró
leo, que é a receita da Petrobrás fixada pelo 
Co-nselho Nacional do Petróleo, passou a ser 
composto por quatro parcelas. Uma parcela 
chamada de grupo 1, que destinava cobrir 
o __ cus_to da matéria-priJ!la; o grupo 2, que 

·destinava cobrir a despesa com pessoal na 
atividade de refinação; a terceira parcela, que 
destinava ressarcir os demais custos de refina
ção, e, por último, a quarta parcela, desti
nada à cobertura dos custos de depreciaÇão, 
amortização e também a combinação dos ca· 
pitais investidos. 

Essa primeira parcela, que é o grupo 1 ~ 
que representa mais de 80% do preço médlo 
do derivado de petróleo, deve ser ~o_r_!lgida 
em função das variações do C1JSto CIF preco
nizada para o dito decreto. O critério é o 
de se fazer que a Petrobrás não auferisse lucro 
e não tivesse prejuízo na importação de pe
tróleo. Assim é que as diferenças para ma:is 
ou para menos _'são verificadas e levadas a 
crédito ou a débito do Conselho Nacional 
do Petróleo numa 'conta especial chamada 
de conta-petróleo. 

Ocorre, entretanto, com freqüência na fi
xaç~o dos preços internos dos derivados de 
petróleo têm sido considerados os valores do 
barril do petróleo inferiores ao custo efetivo 
da importação, gerando grandes saldos nega
tivos que o CNPq não tem tido condições 
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de ressarcir da Pêtrobrás, pois os recursos 
têm de ser gerados pelos próprios preços dos 
derivados de petróleo. Como essas dívidas 
para com a Petrobrás são escrituradas como 
contas a receber do Conselho Nacional' do 
Petróleo elas se influenciam positivamente 
no lucro contábil da companhia, quando na 
verdade geram perdas significativas da su-a 
receita. 

Ainda com relação ao critério isfabelecido 
no decreto mencionado, é importante perce
ber que ao atribuir ao petróleo produzido 
no país o mesmo valor do custo do_ p_e~r~!~o 
importado, o Governo está cobrando da Pe
trobrás a mesma deficiência das empresas es
trangeiras de petróleo de modo a não onerar 
a sociedade com custos adicionais que repre
sentem qualquer espécie de protencionismo 
ao produto nacional. 

E aqui, nada está se louvando, porque, 
a rigor, a indústria nacional, como um todo, 
sempre tem como parâmetro o preço do simiM 
lar importado, mas nem sempre isso OC()('te 
porque nos vários segmentos da indústria na
cional os equipamentos, os carros e os ónibus 
aqui fabricados tém preço acima do similar 
ilnportado. O que a Petrobrás sempre reívin
dicou é que ela tenha pelo menos a mesma 
remuneração equivalente ao siolilar impor::
tado, ou seja, o petróleo importado. 

,Tal critériO representa eXigência de eficiên
cia e produtividade, pois somente na medida 
em que a Petrobrás consiga produzir _n~ I:'~fs, 
a custo inferior ao do petróleo importado, 
será capaz de gerar recursos para realizar seus 
investimentos. 

Mas, sempre que a fixação dos pr~ços dos 
derivados toma por base yalor inferior ao cus
to do petróleo importado, além de ter pre
juízo nas atividades de importação, a Petro
brás perde recursos relativos à Produção Na
cional de Petróleo. 
· É natural e compreensivo que o Govelno, 
em determinados.momentos, não repasse pa
ra o consumidor as variações bruscas e con· 
junturais dos preços do mercado internaciO
nal. 

Mas, por outro lado, não se pode exigir 
de uma empresa, mesmo que seja ela uma 
empresa estatal, que opere de maneira siste-
mática em prejuízo.~ --

Em muitaS Ocasi6es, como há de se veri
ficar desde janefrõ deste ãii"O, o· valor rece
bido pelo petróleo nacional, representa pou
co tnais que os custos de extração não permi
,tindo a amortízação dos custos dos gastos com 
as pesquisas exploratórias. nem dando cober
tura a depreciação e remunetãção dos capi
tais aplicados na implantação do sistema de 
produção, e o escoamento de óleo e gás. 

VêMse a companhia nestas circunstâncias 
subtraída dos recursos que assegurariam a 
continuidade do seu programa de investimen
to. 

Além disto, a defasagem atual doS preços 
derivados de petróleo, não se resume à par
cela do grupo 1, que é a que prevê remune
ração para matéria-primã. 

Também as demais parcelas formadoras de 
preços, de realização da Petrobrás estão am-

piamente defasadas. 
As perdas da receita ocorridas no correnle 

ano, ex'Plicam a crise finanêidra vívida atual
mente pela Petrobrás. Motivo da honrosa 
convocação desta Comissão de Fiscalização 
e Controle. 

O aumento d_os preços do petróleo no mer
cã:do internacíOllal, a partir de novemb_t:O do 
ano passado, o congelamento temporário dos 
preços no mercado interno, a partir de 14 
de janeiro até maio, e a execução de uma 
política de reajuste de preços de derivados, 
em_ níveis -fnferiores às desvalorizações cam
biaiS, e ·oo-m-~taxa de inflação cada vez mais 
crescente, acarretaram elevação progressiva 
do déficit dO caixa da empresa. 

b importante assinalar, por exemplo, a 
eVõfução do preço do petróleo bruto no mer
cado Jnte.rnacional, este ano. Os Senhores 
podem veriffcar' inclusive au;· que neste ano 
o preço havia subido para 17 dólares, chegan
do em abríl a 20 dólares o barril, e ficando 
neste patamar de 18 dólares, praticamente, 
até agora. Não havendo nenhuma perspecM 
tiva, a médio prãzo, ou que esse preço venha 
criar o mercado internacional. Ao contrário, 
o que se pOde verificar é que esse preço até 
o fim do ano poderá inclusive aumentar. 

Em coniiaP3rtíc:fa, neste período, o preço 
r-e-cebido do consumidor de derivados de pe
tróleo fOf"da ordem de 13 dólares por barril. 

Dessa forma, a Petrobrás tem tido uma 
perda de caixa da ordem de 5 dólares por 
barril, importado, acumulando de janeiro até 
hoje um desencaixe da ord_eni de 450 milhões 
de dólares. 

Também com relação ao petróleo nacional 
a perda da receita foi praticamente do mesmo 
montante. _ 

Aquela parte de baixo, evidencia inclusive 
a remuneração que a Petrobrás tem tido tam
bém desde janeiro deste ano, assinalando as
sim que' sempre a Petiobrás vem sendo remu
nerada abaixo do preço da matéria-prima que 
ela importa. 

Sobre o outro ângulo, e considerando que 
o País produz em cerca de 50% do volume 
do petróleo consumido, verifica-se que em 
dois barris de petróleo proces-s-ados, a Petro
brás recebeu em médía 26 dólares, Quer di
zer, "3 dólares por banil do óleo importado, 
e 13 dólares por barril do óleo nacíona~. 

Mas, como ela tem que recolher 18 dólares 
a-o Banco Central, para pagamento do barril 
de petróleo iinportado, a empresa fica apenas 
coril 8-dóraréS relativos ao pagamento do bar
ril de petróleo produzido no País. 

Esse valor, iio entanto, cobre, apenas e 
tão-somente, os custos de extração, não per
mitfudo à Companhia recursos para amo-r
tizar os gastos com pesquisas exploratórias. 
Nem dá cobert!Jra à depreciação e ã remune
ração dos capitais aplicados nesta ativídade. 

Somente as parcelas relativas à amortiza
ção e depreciação dos capitais irivestidos so
mam cerca de US$ 7 ,00/barril e, se tivessem 
cobertura adequada pelo preço do petróleo, 
gerariam recursos da ordem de US$ 1.6 bi
lhão por ano (Us$ 7/b X 630.000 b/d X 365 
dias). 

As parcelas relativas aos custos de refina
çã-o- também estão defasados. O valor atual 
do Grupo II (para cobertura dos custos de 
pessoal) também geram uma arrecadação 
mensal defasada, o que tamb~m deixa a emM 
presa em situação bastante difíCil nos outros 
três grupos. Tudo isso faz parte da compo
sição do preço dos derivados de petróleo. 

O Grupo III- correspondente aos demais 
custos de refinação -está referido ao valor 
do Bónus do Tesouro Nacional (BTN) de 
julho de 1989, não incorporando portanto a 
inflação ocorrida no mês de janeiro, da or~ 
dem de 70%. 

Mas, além do problema de caixa causado, 
pela insufiCiéncia dos preços de venda dos 
seus produtos, a Petrobrás vinha sendo, pe
nalizada por outros encargos, tais como: as 
do ~etor elétrico decorrentes da falta de paga
mento do fornecimento de combustível para 
as termoelétricas que já alcançam o equiva~ 
lente a 450 milhões de dólares e que deverá 
crescer à vista da impossibilidade de interrup, 
ção de fornecimento. 

Gostaria de apresentar a transparéncia n~ 
4: uma comparação entre o petróleo nacioM 
na!, o preço CIF do petróleo nacional com 
o_ preço CIF do petróleo importado. Aquela 
linha amarela, em cima, demonstra que desde 
1980, sempre o preço do petróleo importado 
que representa matéria básica para a forma~ 
ção dos preços dos derivados de petróleo, 
sempre esteve acima dos preços internos dos 
derivados de petróleo. Ou seja, sempre a PeM 
trobrás teve uma remuneração abaixo do si
milar importado. 

O que a Petrobrás vem sempre reivindi
cando através dos Governos, sobretudo a 
partir de 85, é que ela deve ser remunerada 
pelo menos, pelo custo do petróleo impor
tado. Aquela transparência demonstra que 
hQuve época, inclusive no início de 80, que 
a defasagem era muito grande. Houve uma 
inversão em 1986, porque os preços do petró
leo cairam de tal maneira, que essa queda 
de preço foi que permitiu qUe a Petrobrás 
mantivesse seus preços a um patamar acima 
do custo da matéria-prima. 

E foi, justamente, essa circunstância cjue 
permitiu à Petrobrás continuar com seus in
vestimentos. Mas, logo depois, ainda no pe
ríodo posterior, a matéria-prima da Petrobrás 
importada ficou acima dos preços internos 
-na época do Ministro Bresser houve uma 
coneção. E agora, a partir de janeiro de 89, 
outra vez o custo do petróleo importado já 
está se distanciando dos preços internos dos 
derivados de petróleo._ 

A transparência seguinte demonstra que 
esta defasagem - está difícil aí - mas de
monstra que o fato de o petróleo nacional 
não ter sido devidamente remunerado em li
nha com o petróleo importado, isso repre
sentou, em termos acúmulados, um benefício 
-eu diria, ao comsumidor - da ordem de 
quase 6 e meio bilhões de dólares equiva
lentes. 

Enquanto isso, taínbém é importante assi
. oalar: enquanto temos estas defasagens do 

preço da matéria-prima importada e o spreM 
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ços internos, os preços dos derivados de pe
tróleo e todos os países comparados com o 
Brasil demonstra que o Brasil vem sempre 
mantendo uma posição dC destaque quando 
se diz respeito a gasolina, óleo diesel e gás 
de que é feito o petróleo. -

Se fizermOs Comparação com outros países 
-e estamos aqui, como costumamos dizer, 
com o câmbio oficial, geralmente são países 
ou mais ricos 1::1u pãfses -ptodl:Uores de petró
leo que tém gas-olina a _preços mais baixos __ 
do que o Brasil. A sitoação inclusive, do óleo 
diesel, ainda é mais preocupante porque o 
óleo diesel, no mundo,_ também nos países 
industrializados e em alguns países até subde
senvolvidos têm preço do óleo diesel acima 
do Brasil, o mesmo ocorrendo no casa do 
gás liquefeito de petróleo. Se fosse fazer essa 
comparaç5.o, em termos do dólar no paralelo, 
a situação _seria absurda, pois teríamos o Bra~ 
sil tendo o produto mais baixo do mundo, 
que_seria o OLP consumido no Brasil. 

Gostaríamos fàm6êm de evidenciar como 
tem se comportado, o valor do preço que 
a Petrobrás aufere ao vender os seus deriva~ 
dos, comparados com os autros índices_ no 
País. Verificamos, assim, que o salário míni~ 

'mo como o IPC, como o.IGP, todos eles 
estão com índices acima do valor médio de 
realização que a Petrobrás aufere ao vender 
os seus derivados de petróleo. 

Além dessas .circunstâncias por q·ue .atra
vessa a Petrobrás, inclUSive compreend~ndo 
a situação que o País atravessa também, lu
tando contra a inflação. e e_lã tem que colabo
rar com o Governo no sentido de tentar mini
mizar os efeitOs infladôll~âríoS rio Brasil e-evi
tar a hiperinflação, mas isso tem, como já 
assinalei, um efeifo perverso na caixa da em
presa. Mas também a falta de- pagamento dos 
produtos fornecidos a outras empresa<; e or~ 
ganismos estatais_ vem oDeiitii_do a Petrobrás 
representando atualmente uma dívida equi
valenete a duzentos milhões de dólares, sen
do 84 milhões do setor siderúrgico, $8 mi
lhões de dólares do setor ferroviário, 24 mi
lhões no setor de infraestrutura rodoviária, 
e ali está tambéem o setorclétrico, demonstra 
que o crédito da Petrobrás junto aos órgãos 
do Governo é da ordem de três bilhões de 
cruzados novos e o nosso débito, se incluímos 
PLD, chega a atingir -dois bilhões e duzentos, 
o que dá ainda um saldo positivo a favor 
da Perrobrás. 

Há ainda que se destacar os prejuízos acti~ 
mulados na comercialização-do álcool, tendo 
em conta que o preço" pago pelo consumidor 
foi durante muito tempo inferior ao preço 
cobrado pelo produtor, acrescidos os custos 
de comercialização. 

Além desse quadro, a Petrobrás tem outros 
encargos, como por exemplo., ela- tem sidO 
penalizada constantemente por vender nafta, 
especialmente para o setor petroquímico, por 
preço inferior ao seu custo de produção. 
Aquela transparência evidencia o distancia
mento entre o preço·· da nafta no mercado 
internacional, em Roterdã, e o preço cobrado 
no mercado interno, e a Petrobrás tem 3inda 
que absorver os ô:nus financeiros decorrentes 

dos prazos concedidos para o recebimento 
das suas vendas. 

A tra~sparéncia a s-eguir demonstra que 
essa defasagem ~o preçq da nafta fez com 
que, em termos acumulados, fosse transfe
ridos, sabretudo para a indústria petroquí
micá,'valores acumulados que chega a quase_ 
4 bilhÇies de dólares ou equivalente, que é 
realmep,te o subsídio que representou a in
dústria petroquímica. 
V~se pois que a Petrobrás, assim coino 

outras empresas estatais brasileiras, tem sido 
fortemente oneradas pela atual política eco-_ 
nómica que, como já me referi, é uma situa
ção de fato que temos que conviver com ela, 
mas diante desta Comissão, tendo que de
monstrar como consegue sobreviver a em-
presa. · -

A defasagem dos preços, no decorrer do 
ano, levou a Petrobrás à elevação progressiva 
do seu déficit de caixa, que vem sendo co
berto pela utilização de linhas de crédito de 
curto prazo no exterior. 

Ao final do més de abril, por exemplo, 
esse déficit _de caixa já ~e tinha eievado em 
390 milhões de dólares, aumentando o risco 
da companhia vir a ficai- iffipossibilitadã de 
efetuar as operações de fechamento de câm
bio para o pagamento do petróleo importado. 
Esse fato obrigou a diretoria da Petrobrás 
a adotar no início de maio uma série de medi
das de emergência, Com o-objetivo-de (:treser~ 
var a"s -cóflâiÇ:ões mfninl.:is que' assegurasse à 
empresa a continu"idade do abastecimento naw 

-- cional. -
Em OportUnidades ãnteriores, já tive oca~ 

sião de relatar, na Câmara dos Deputados, 
urna série de medidas que tomamos cance
lando pagãmentos, ã.hasando pagamentos, 
condicionando pagamentos de royalties às 
disponibilidades de caixa, redução do nível 
de estoque de petróleo e de derivados, que 
possibilitaram que a: empresa pudesse reduzir 
um pooco o seu ·prejuízo de caixa. 

A Petrobrás viu-se também na obrigação 
de tever o_ seu programa de investimentos, 
como é claro, rnesmtr cortSéiente das reper
cussõeS negativas para a economia brasileira. 
~ssim, o programa çie investimento para 1989 
tinha uma previsão inicial de 3 bilhões e 200 
mil, depois passou-se para 2 bilhões e 600 
m-El e agora finalmente ficamos çom 1 bilhão 
e 600 rriil. 

Apesar dos projetas da indústria de petró· 
leocomportarem algum grau de ajustamento, 
no se_u ritmo de e_xecução, um_ corte de tal 
magnitude, certamente trará elevada perda 
de recursos para as empresas que conosco 
trabalham. Entretanto, a fim de manter uma 
continuidade nas suas operações industriais, 
com.erciãis de ínvestiménto, a Petrobrás vem 
lançando mão de recursos a curto prazo, atra
sando pagamentos e lançando mão, inclusive, 
de ço_mpromissos com a Fundação que temos, 
e também lançando mão de empréstimos jun~ 
to <!O Banco .. do Brasil. 

Outro aspecto importante, nesse quadro 
de dificuldades por que passa a Companhia, 
diz respeito à Captação de recursos no exte-

rior, através de linhas de crédito··qe curto 
prazo. 

Srs. Congressistas, a Petrcibrás já viveu õ.ã. -
década de 80 outros períodos com seus preços 
defasados. Mas em conjunturas que não apre
sentava níveis de infl8ção Como os que atual· 
mente enfrenta o povo brasileiro. Além dis· 
so, nos primeiros anos da década, foi possível 
contar com recursos externos para permitir 
a execúção do seu programa de investimen
tos. Após a crise financeira dos países deve
dores a partir de __ setembro de 1982, -foi o 
aumento da produção nacional que permitiu 
a geração de recursOs. -

Nos últimos quatro anos foram fatores ati
picos e alheios à administração dos preços 
dos derivados os responsáveis pela sobrevi
vência da Petrobrás. 

As graves cons-e'CJüéncias financeiras do 
congelamento de preços e tarifas das empre
sas es,tatais e serviços públicos durante vários 
meseS erti I985-e a vigência do Plano Cruzado 
em 1986 só foram amenizadas graças à queda 
violenta dos preços do petróleo, que caíram 
deUS$ 27/barril em !985 para US$ !3/barril 
em _1986. A Petrobrás chegou a comprar pe
tróleo a menos de 4 dólares por barril. Essa 
queda do preço do petróleo é que permitiu 
à empresa sobreviver, embora em 1986 os 
preços dos derivados estivessem bastante de
fasados em relação ao petróleo importado. 

Em 1987, com o aumento dos preços do 
petróleo no mercado Internacional, e reto
mada do processo inflacíonárío, que chegou 
a acumular quase 370% ao ano, viu-se a Pe
trobrás novamente diante de um processo de 
deterioração de sua situação financeira, visto 
que os sucessivos aumentos de preços autori
zados não foram suficientes para recompor 
o preço da Petrobrás que desde fevereiro de 
1985 vinha sendo reajustado em níveis infe
riores aos da variação cambial e da inflação. 
Naquela ocasião, "fá era agravada pela ina
dimplência dos s_etores Elétrico, Siderúrgico 
e de Transporte e pelo déficit da "Conta Ál
cool". A utilização intensiva de créditos de 
curto prazo para financiar o seu déficit de 
caixa elevaram as despesas financeiras a nada 
menos que 50% do valor da sua receita. No_ 
primeiro semestre de 1987, a Petrobrás apre
sentou pela primeira ·vez, desde a sua criação 
em 1953, um prejuízo· no seu balanço (US$ 
769 milhões). 

Em 1988, o mercado internacional de pe
tróleo voltou a caracterizar~se por preços des~ 
cendentes até o mês de novembro, quando 
atingiu cerca de US$ 11/barril. 

Essa queda dos preços de petróleo foi alia
da à redução dos estoques de álcool. Então, 
a queda dos preços do petróleo no ano passa
do, a redução dos estoques de álcool, de 60 
para 3Q dias, e, por incrível que pareça, a 
indeniz~ção que a Petrobrás recebeu pelo in
cêndio da plataforma de Enchova foram os 
fatores que sustentaram a empresa em 1988. 

Neste ano, os preços do petróleo come
çaram a subir no mercado internacional e a 
Petrobrás realmente- como eu havia expli
cado anteriormente - coD.tinua a receber 
preços da ordem de 13 dólares por barril. 
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Então, Srs. Congressistas, a êàusa ·;r a-Crisé 
da Petrobrá5 não é uma causa de agora, é 
algo que'já vem de anos anteriores provo· 
cada, 50bretudo, pela defasagem de preços 
entre a matéria-prima que ela importa e a 
remuneração que recebe, através dos deriva· 
dos de pefróleo. 

Es.o;a crise é claro que se agravou este ano 
porque a inflação subiu e o Governo, cofio 
havia assinalado, não tem podido dar à em· 
presa remuneração-a-dequada para fazer face 
às despesas com a compra de petróleo. 

A diferença entre o valor do petróleo im· 
portado e o que recebe a!) vender os seus 
derivados permanecem na ordem de 5, 6 dó· 
lares, por barril. Há uma sangria permanen· 
te. 

Acreditamos que,_a médio prazo, as autori· 
dades financeiras estão conscientes disso de 
tentar, pelo menos._até o fim deste ano, recu~_ 
perar parte desse prejuízo, na medida que 
se possa. dar à Petrobrás uma remuneração 
que acompanhe a inflação acrescida de um 
percentual para recuperar o passado. 

Agradeço ao Senador Roberto Campos __ e 
a esta Comissão a oportunidade de poder 
aqui, mais uma vez me referir à crise da Petro
brás, e me _coloco ã disposição de todos os 
Senadores e Congressistas. 

O SR, PRESIDENTE (Roberto Campos) 
-Muito obrigado, Sr. Presidente;. Na mis~ 
siva de convocação de V. Ex', havia indicação 
de alguns itens de particular interesse no tra
tamento do assunto, como, por exemplo, cus
tos de produção da Petrobrás, competitivi
dade internacional e eventual privatização 
das subsidiárias não compreendidas na área 
do monopólio. Esses aspectos que me parece 
que têm sido tratados em documentos de V. 
Ex•, mas talvez haja oportunidade de abordar 
esses assuntos por ocasião do questionamen· 
to. 

Há oradores inscritos. Concedo a palavra 
:111 Senador Afonso Sancho. 

f".l SR. AFONSO SANCHO- Sr. ·presi
de-nte, inicialmente quero me congfatular 
•".llll o Presidente Carlos Sant'Anna pOr sua 
exposição ·ser sintética, objetiVa e, porque 
JHio dizer, tambêm prática. Diante dos núme
'% e das explicações que V. Ex• deu, _eu gos
t~triade, inicialmente, perguntar quanto é ho~ 
Je o percentual, a defasagem da venda do 
C0mbustível pela Petrobrás em face do conge
lamento, da inflação, etc. 

O SR. CARLOS SANTANNA - Para 
que a minha exposição não fique muito -ca-nsa
tiva, pois exitem viírios diretores comigo 
aqui, vou querer que cada um dele2 possa 
explicar e informar. AquífO que o Senador 
disse é _verdade, no decorrer das respostas 
darei os esdarecimeritos neceSsários relacio
nados com o custo de petróleo e seus_deriva
dos, e não será, de forma alguma, omitido 
a esta Comissão_. Mas eu pediria ao Díretor 
Comercial, Renato Silveira, que respondesse 
ã pergunta do ilustre Senador Afonso San
eh<>-

O-SR. RE-N-A TO SlL VEIRA .. ; .... :os preços 
da Pctrobrás, mostrados pelo CNP, têm sido, 
ultimamente, reajustados com um certo in
tervalo. O último foi há 20 ou 25-dias atrás 
e tem tentado, apenas, compensar a inflação. 
Antes desse acerto, desse e_ntendimento com 
o Governo de compensar a inflação já ha:vía 
uma _defasagem de __ preços, ou s~ja, a Petro
brás necessita de um aumento real de preços 
para poder equilibrar. Se for apenas para 
equilíbar a--s-ua sitUaÇã-O, Dão--e recuperar o 
que perdeu durante esse período, mas seria 
um aumento de preço real entre 20% e 30%. 
Esta é a nOssa estirilátiva de aumento real. 

Tmha-se: perisado, inicialmente, em fazer 
essa recuperação em seis meses, recuperando 
3,5% por mês;-ou seja, os preços seriam corri
gidos na base de inflação do mês anterior 
mais 3,5%. Como a inflação tein subido de 
mês a mês quando fizemos esse acerto em 
torno de 25%, hoje a estimativa é superior 
a 30%, quando a correção é feita com a infla
ção do mês anterior perde uma parte, mas 
o aumento real de 30% seria ... 

- - ---

0 SR. ~AFONSO. SANCHO - Este pe;
centual se refere apenas a este ano? A defasa
gem é deste ano? 

O SR. RENA"fGS!LVEIRA-Paraequi
librar a situação atual, não é para recuperar 
nada para trás, é para não perder mais. 

O SR. AFONSO SANCHO - Quanto é 
o prejuízo da nafta, em percentual também? 

O SR. RENATO SILVEIRA- A situa
ção da nafta não é um prejuízo para a Petro
brás. A Petrobrás é- remunerada em termos 
do valor médio de realização. Em termqs de 
Petrobrás, o·que ela recebe é o valor do barril 
processado. Entram todos·os derivados. No 
cao:;o, quem subsidia a nafta é o consumidor 
de combustível, não ê a Petrobrá,s em si. Se 
a nafta tivesse um preço mais altO, a gasolina 
ou o diesel poderia ter um preço mais baixo.-
0 que está àefesado é o valor médio da reali
zação da Petrobrás~ 

A diferença de preço _da nafta no mercado 
nacional e no mercado internacional é entre 
150 e 80 dólares por tonelada. É pouco mais 
da metade.-

O SR, A~FONSO SANl::HO- Em cruza
dos, quanto é hoje o débito do Conselho Na
cional do Petróleo? 

O SR. RENATO SILVEIRA- Se consi
derannos o débito corrigído, ou seja, se no 
débito aplicarmos os custos financeiros, ele 
é da ordem de 1. 2 bilhões de cruzados novos. 

O SR. AFONSO SANCHO--'- Se se colo
casse essa inadimplência no Balanço, isso vi
ria prejudicar as ações da Petrobrás na Bolsa, 
não? 

O SR. CARLOS SANT'ANNA -Ali, 
sim! Porque isso entra como Contas a Rece
ber. Então a Petrobrás tem o Balanço posi
tivo. 

O SR. -~Pelo qlie- Se lê, pelo 
que se ouve e pelo que o Presidente acabou 

de dizer, o Conselho parece que não vai ter 
condições de pagar isso. 

O SR. CARLOS SANT' ANNA- Por en
quanto, até o fim do ano, qu~m sabe? 

Durante três a quatro anos, a Petrobrás 
ficou sem receber a diferença do preço do 
álcooL Está recebendo até hoje. 

O SR. -AFONSO SANCHO - O Presí= 
dente fez uma afirrnaçã() que até hoje não 
tínhamos ouvido: a Petrobrás vinha há muito 
tempo barrigando- expressão vulgar, não? 
Vinha transferindo seu prejuízo para o futu
ro. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA '---Na 
realidade, Senador, até agora a Petrobrâs ti
nha acesso às linhas de crédito internacionais. 
Só para o seD.hor ter uma idéia, em 1981, 
a empresa levantou no mercado intemacioD.-al 
5 bilhões-de dõlares. Foi a paltír desse levan
tamento que ela pôde investir na Bacia de 
Campos e em 84 chegar ã cifra de 600 mil 
barris por dia. Hoje estamos chegando a 660 
mil e vamos, com toda a crise, chegar ,ao 
fim deSte ano --Com 700 mil barris por dia. 
Então, o acesso da empresa ao mercado inter
nacional serviu de esteio para ela. 

AcOntece que o Brasil está na lista negra. 
Para onde a Petrobrás pode apelar? Só mes
mo na base do preço. 

O SR. AFONso· SANCHO - Como V. 
E~ disse, Presidente SantüAnna, a Petrobrás 
se socorreu dos meios provenientes do sinis
tro para poder continuar, quando os meios 
desse_ sinistro seriam. uma conta para rein
vestir aquilo que o sinistro proporcionou. É 
um negócio mais sério do que se pode pensar 
de saída. Mas não vamos ser pessimistas. 

Eu gostaria ainda de fazer uma pergunta, 
e esta já não sobre o ·assunto em foco. De 
acordo com os estudos e as informações que_ 
o Presidente tem eu o conheço de longa data, 
sei que é um estudioso do assunto para quan
do está prevista a exaustão do petróleo no 
mondo? 

- ~ ' -

O SR. CARLOS SANTÜANNA- Sena
dor, há vários tipos de previsão, mas nenhu
ma delas é de_ m'ais de 50 anos. Os países 
produtores-de petróleo não revelam o total 
das suas reservas, mas basta imaginar que 
as reservas de petróleo oficiais declaradas da 
Arábia Saudita são da ordem de 200 bilhões 
de barris. Fala-se que esses 200 bilhões. são 
400 bilhões. Então, o Oriente Médio ainda 
têm reservas de petróle:o incomensuráveis. 

Vou dar um exemplo: a Petrobrás, através 
da Braspetro, descobriu um campo no Iraw 
que, o Campo de Naginum, que só ele tem 
10 bilhões de barris de reservas. 

Então, não acredito de forma alguma em 
menos de 50 anos. Fala-se _que entre 80 e 
100 anos haverá petróleo suficiente para 
abastecer o mundn~_ Esta é a_ previsão que 
tenho pelas obrigaç~es internacionais. 

O SR. AFONSO SANCHQ -c~ Os maiores 
depósitos conhecidos até agor('.são os do 
Oriente Médio~ não? 

I 
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O SR. CARLOS SANT'ANNA - Sem 
dúvida alguma, de longe. 

O SR. AFONSO SANCHO - Eu tinha 
outras indagações a fazer, mas o meu Colega 
aqui me tomou a palavra. Sinto que vou cedê-. 
la a ele. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto .Campos) 
- Com a palavra o Senador Gomes Car
valho. 

O SR. GOMES CARVALHO- Presi· 
dente SantüAnna, quero centrar minhas in
dagações em dois temas: sobre investimentos 
em novas prospecções da Petrobrás e sobre 
o problema do álcooL 

O Ministro Fialho, há poucos dias, esteve 
com o Ministro Maílson reivindicando 1,7bi
Ihão de cruzados novos e, desse total, 153 
milhões seriam utilizados para refazer os es
toques estratégicos de álcool da Petrobrâs. 
Esses reCursos colocariam mais de 6 mil tone
ladas de cana no mercado, o que vale dizer 
que eles seriam suficientes. para comprar 1,2 
bilhão de litros de álcool. 

Pela sua exposição, a Petrobrás está exau
rida para novas prospecçõe·s. Lembro-me de 
que~ há alguns anos, ·quando eu presidia a 
entidade de classe da minha categoria econó
mica, V. Ex• era Diretor de uma outra área 
da Petrobrás, quando em Belo Horizonte se 
realizou um congresso na Soprai. Lembro-me 
bem de suas declarações nessa época. Parece 
que o problema do álcool na Petrobrás virou 
um monstro sagrado, eorque alguns consi
deram o Programa do Alcool como de segu-
rança nacional. -

Por outro lado. lembro-me de que, em 
1972, quãndo nos Estados Unidos os carros 
já andavam com decalques nos seus vidros 
dizendo save gas economize gasolina, nós no 
Brasil ainda não tínhamos feito nada. Mas 
a partir do segundo choque do petróleo em 
81182, muito se fez. A Petrobrás na época, 
na sua prospecçãO; produzia mais ou menos 
20% das suas necessidades, e hoje evidente
mente esse quadro se inverteu. 

V. Ex•, disse também que hoje não existem 
mais recursos externos. E verdade,.sabemos. 
Então, pergunto o seguinte: quando se irllple
mentou o Programa do Álcool no Brasil, o 
cenário era completamente diferente. Ele 
mudou? Por que não reformular o Programa 
do Álcool e ficar nessa _discussão estéril que 
se vê por aí, em que muitã.s pessoas falam 
do Programa sem conhecimento de causa? 
Não é o caso da Petrobrás, que o conhece 
profundamente. Que modifkaçóes o -senhor 
indicaria-ii O Proálcool? 

A segunda pergunta:_como a Petrobrás po~ 
derá, num futuro recente, reverter esse qua
dro nos seus investimentos,_especialmente no 
que diz respeito a novás prospecções, para 
que..s,e tenha avançado evidentemente como 
avançamos de 81 para cá? 

O SR: CARLOS SANTANNA -Sena
dor Gomes Carvalho, em relação à prímeira 
pergunta, realmente, como V. Ex• assinalou__. 
o Proálcool numa -conjuntura internacionaf 
em que o preço do petróleo, no início da 

década de 80, atiiigia" 40 dólares por barril. 
Então, o álcool é abl:iolutamente competitivo 
com o petróleo. 

Lembro-me de que, quando foi lançado, 
ele teve caráter de programa estratégico, um 
programã alternativo inclp.sive para reduzir 
o dis_g_êndio dp País com divisas. Mas o mun
do- ffiudou de forma acentuada. Primeiro, 
porque ·os -preços do petróleo caíram violenta~ 
mente no mercado internacional. A Petro
brás, que produzia, como o senhor disse, em 
1979, 171 mil barris por dia, hoje já produz 
quase 700 .mil barris por dia. 

Não é pretensão, mas o Proácools6 exisie 
por causa da Petrobrás, porque o álcool flui 
através dos seus dutos, é tran_?portado pelos 
seus navios, é armazen-ado nos seus tanques 
e todo o suporte financeiro, até pouco tempo 
atrás, era _da Petrobrás. Então, quando se 
diz que· a Petrobrás está contra o Proálcool, 
não _é a realidade. Até 85, o Proálcool e a 
Petrobrás viviam em lua-de-mel. Havia uma 
adequada polftica de preços que compensava 
tanto o barril de petróleo quanto _o barri! do 
álcooL Depois que os preços ficaram defasa
dos, houve um desentendimento entre esses 
dois setores. 

É importante assinalar que o álcool é um 
produto, eu diria, monoenergético. Um bai
ril de álcool é substituído por um barril de 
gasolina-e Více-Versa. De um barril de petró
leo, só na no_ssa Refinaria de Duque de Ca
xias, tiramos 64 produtos. Então, o álcool 
nunca poderá substituir o petróleo. Ele deve 
continuar sendo estimulado, mas não com 
a pretensão de varrer do cenário nacional 
a gasolina, por exemplo, e ao varrer a gaso
lina vai criar uma distorção no refino, de tal 
maneira, que aí teremos que comprar diesel, 
gás liquefeito, óleo combustível, então, vira
ria uma bagunça energética. Na minha opi
nião eu acho que o Sr. está correto.. Em vez 
de ficarmos questionando se o álcool é válido, 
deveríamos tentar reformular o Proálcool, de 
forma que ele possa conviver com o petróleo. 
Acho que, inclusive, ele tem uma função tm
portantíssiina quando misturãdo à gasolina, 
além de aumentar o poder de octanagem da 
gasolina, ele tem a vantagem de diluir e me
lhorar o ambiente. Agora, por exemplo, re
duziu 22% de álcool na gasolina passando 
para 18,2 já criou uni problema sério na cida
de de São Paulo. Misturado à gasolina, é a 
função dele, abriu-se caminho para isso. To
da a Flórida, toda a parte da Califórnia, lá 
tem o que se chama de gasorol onde, até 
10%, se -mistura o álcool na gasolina. Mas 
nunca se pretendeu nos Estados Unidos, nem 
se pretende agora, substituir gasolina por ál· 
coai. O que se pretende nos Estados Unidos, 
sim há estudos, de utilizar o metanol, para, 
através do metanol ele poder ser um outrÇJ 
alternativo da gasolina. 

Respondendo a sua pergunta na área do 
álcool eu acho que nós temos que caminhar 
por aC_Mesmo porque na medida que nós 
formos aliipliando .§, corno eu disse, como 
as res<:rvas de. petróleo são cfe vida muito 
duradoura, não há perspectivas de aumentos 
brutais de petróleo no mundo, então, acho 

que o petróleo va'i ter um custo mais ba~ato, 
sobretudo se o Brasil conseguir a auto-sufi
ciência, em 1997, nós teremos um problema 
real, que_r dizer, o Brasil produtor de petró· 
leo, auto-suficiente, e ter que conviver com 
o álcool. 

Com respeito à segunda pergunta, eu acho 
que a rever:ção, temos condições de y_altar 
a Petrobrás a investir como ela devia, a solu
ção ainda é via preço. Mas estamos nos enten
dendo, sabemos que é um problema maior 
do País, temos que chegar às eleições, sei 
lá, ao fim do ano, chegar de ll:!aneira tal que 
essa transição democrática que se faz de for
ma consolidada, e a Petrobrás não quer ser 
o estopim que através de um aumento de 
preço desabusado_, leve esse Pais à hiperin
flação. Então, estamos penando nessa fase. 
.Acreditamos que essa é uma fase provisória 
porque ainda a Petrobrás tem uma perfor
mance bastante conceituada junto à comuni
dade financeira, mas temos cons-ciência de 
que esse quadro só vai se reverter, ou através 
de preços mais realistas, ou quando o Brasil 
fizer as pases com a comunidade intemacio~ 
nal. E quando essas pases forem feitas oBra
sil e a Petrobrás vão ter acesso a essas linhas 
de crédito. Uma coisa importante a assinalar, 
que a Petrobrás sempre teve linhas de crédi
tos para ela e nunca necessitou do aval do 
Tesouro, quer dizer, a Petrobrás sempre ob
teve linhas de crédito no exterior como em
presa, o que mostra que ela tem condições 
de voltar a esse mercado, quando o Brasíl 
puder também voltar a esse mercado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
-Sr. Presidente, eu vou me permitir uma 
indelicadeza de interromper, porque vou ter 
que passar a Presidência ao· Senador Meira 
Filho, em virtude de haver sido marcado, à 
última hora uma entrevista presidencial, com 
a bancada de Mato Grosso, que não estava 
programada. Espero airida voltar a tempo, 
porque teria como estudioso do assunto, vá
rias questões a formular. 

Peço desculpas e passo a Presidência ao 
Senador Meira Filho. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (MeiràFilho) -A 
vez agora seria do _Senador Leopoldo Peres, 
mas, pergunto ao Senador se ele permitiria 
que o Senador Irapuan, que tem um compro· 
misso agora, formulasse a sua pergunta. 

Muito obrigado_. 
Com a palavra o Senador Irapuan. 

O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR
Sr. Presidente, eu goStaria de fazer uma ob
servação, mais do que uma pergúnta. 

O problema maior, me parece que não resi
de exatamente na Petrcibrás que é uma em
presa de que todos nós brasileiros nqs orgu· 
ihamos. Parece-me qub o problema maior r'e
side na própria maneira de ser do setor estõ'\
tal, que muito raramente faz o jogo da ve.í-
dade. 

Vimos nos_ Estados Unidos que qualquer 
variação no preço internacional do petróleo 
se reflete, em 24 horas, nos preços que são 
cobrados do consumidor. 
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Aqui, a coisa é muito diferente. V. s~ está 
mostrando o grave prejuízo que a Petrobrás 
eStá tendo, pela defasagem entre o que está 
sendo cobrado hoje - cerca- de 5 dólares 
por barril - abaixo daquilo que a Petrobrás 
paga no mercado internacional. Naquela bai
xa de preços de 1985 para 1986, a Petrobrás 
não passou a cobrar menos do consumidor. 

_..-- · "Então, nas duas pontas não se faz o jogo 
da verdade, o que deveria ser feito, até para 
a saúde da própria empresa estatal, a nossa 
Petrobrás. A mesma cOiSã. parece-me que 
acontece quando da distribuição de lucros no·s 
balanços da empresa que, por vezes, apre
senta, como lucro ou como entrada de caixa, 
os débitos das outras estatais. 

De modo que o que me parece existir é -
essa deficiência no setor estatal, essa maneira 
de encobrir as coisas. Quando é bom adotar 
uma medida populista, a empresa estatal to
ma prejuízo; quando pode aufefi! um lucro 
maiOr às custas do contribuinte, que não tem 
como reclamar, altera esse lucro. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Posso 
responder? 

Primeiro, há uma questão básica que não 
é a Petrobrás quem fixa os preços de deriva
dos de petróleo. Esses preços são fixados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo e, agora, mais 
pelo Ministério da Fazenda. 

Concordo com o prezado Senador Irapuan 
Costa Júnior, mas também existem as razões, 
sobretudo relacionadas com aquela inversão 
que o gráfico mostrou, quando o preço do 
petróleo caiu e os derivados não caíram, por 
dois motivos: primeiro, porque Os preços dos 
derivados não são fixados somente em rela
ção ao custo da matéria-prima, existe-Um fa
tor inflacionário que distorce todos os preços. 
Pode ser até que o preço no mercado interna
cional caia em dólar, mas, como vivemos em 
um País de cruzados agora, a inflação é tão 
maior que não adianta o preço do petróleo 
caír porque a inflação não deixa que caia aqui 
no Brasil. 

Mas, esse caso específico de 1986, ainda 
foi mais grave, porque, quando entrou a No
va República, durante 6 meses_, ficamos abso
lutamente a pão e água, à mingua, não houve 
nenhum reajustamento de preços no período 
do Ministro Francisco Dornelles. Quando 
veio o novo Miriistro, o Ministro Dilson Fu
naro, aconteceu que, como a Petrobrá<; já 
estava à mingua, exaurida, decidiu-se, então, 
manter esse preço, mesmo que o preço do 
petróleo caísse. Foi uma marieira de compen
sar a Petrobrás do prejuízo anterior. 

Diria, sem erro, ·que, se fizermos até uma 
estatística, raramente a Petrobrás n·ão deixou 
de ser prejudicada em relação ao preço da 
área inteinacional. Se tivesse o País uma in
flação estável, como é o caso dos Estados 
Unidos ... Nos Estados Unidos já ocorreu 
muito isso, ou seja, mudou o preço, cai tam
bém o preço da gasolina. Mas, na Europa 
-na Itália, na Inglatera, na França- não 
cai não. Lá são todos latinos, todos do mesmo 

. tronco, mas o nosso país britânico nunca des
ce preço de derivado de petróleo quando cai _ 

o preçcrdõ petróleo. Nessa queda que houve, 
os preço-s inclusive aumentaram, porque 
Margaret Thacher decidiu que estava na hora 
de aumentar o imposto. Daí, colocou uma 
tarifa enorme e os preços continuaram altos. 

O únicO paíS-rCalfnetite Onde os preços des
cem são os Estados Unidos. Então, a rigor, 
é uma prática já internacional, com exceção 
dos Estados Unidos. Aqui, a Petrobrás, em 
termos de eStatísticas, 99% nós sempre esta
mos abaixo do preço internacional. 

Com respeito ao problema da distribuição 
de lucro, isso é verdade, quer dizer, no nosso 
balanço aparecem os nossos grandes devedo
res:_ O Conselho Nacional do Petróleo, as 
centrais elétficas, a rede ferroviária. Agora, 
V. Ex• terri que compreender que não posso 
cortar o fornecimento, por exemplo, das cen
trais e tétricas, pOrque vou apagar São Paulo, 
vou apagar o Rio de Janeiro, cofio quase 
apaguei, ~ semana passada, a Eletronorte, 
que fez um acordo cOnosco e continua nos 
devendo. 

Esses são também os condicionantes de 
uma empresa esta:tat Não sei se uma Esso, 
por eXeinplo, se tivesse que fornecer à Eletro
brás ela tinha duas alternativas, ou paga ou 
então não quero mais fornecer e acabou e 
se a Petrobrás hoje é o seguinte eu não quero 
mais fornecer ao setor estatal e-não aparece 
nenhuma distribuidora que queira substituir 
a Petrobrás, e lá em Goiás é o contrário tem 
governadores e prefeitos que dizem assim, 
eu quero é -à Petrobrás, porque a Petrobrás 
eu posso dever porque ela tem paciência co
inigó: -- -

O SR. . ~ É salutar para uma 
companhia essa política de preços? 

. O .S~ CARLOS SANT'ANNA - Eu 
acho deSastroso. 

O SR. ~E faria a pergunta, 
no artigo que vi no jornal ainda hoje, até 
quando poderíamos aguentar? 

O SR. CARLOS SANT'ANNA - Eu 
tambi;!m sou otimista e eu acho que nós esta· 
mos passando uma conjuntura tão difícil nes
te País que aPetrobrás por mais que ela esteja 
sendo sangrada, ela não quer ser culpada de 
um_ a desordem econômíca advindo aí hiperin
flação, então vamos ag!J~ntando o que puder 
e eu acho que até o Ministro Mailson está 
fazendo um esforço inaudito nos prometeu 
inclusive nos re-munerar melhor (\té o fim do 
an_o e varnos_esperar. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leo
poldo Peres. 

Agradeço a V. Ex• ter cedido o lugar ao 
Senador Irapuan. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Com mui
to prazer, Dr. Carlos SantüAnna em primeirO 
lugar quero cumprimentá-lo pela franqueza 
que V. S' tem dado aqui ao plenário desta 
comissão. Tenho 4 perguntas curtas a fazer. 
E o Sr. poderia ser <> mais breve possível 
nas respostas. Primeiro: setores empresa
riais, privados pedem para os seus produtos 

proteção em face da concorréncia· interna
cional. A Petrobrás poderia ou poderá ofere
cer petróleo nacional a preço competitivo 
com o petróleo árabe? Esta é a primeira per
gunta. 

O SR. CARLOS SANT' ANNA - Real
mente a Petrobrás a preço competitivo com 
o petróleo árabe é impossível, o porque o 
Petróleo árabe custa dois dólares a menos 
de dois dólares, uma coisa o Sr. esteja certo 
a Petrobrás ela pode oferecer preços compe
tivos como por exemplo, com o Mar do Norte 
quer dizer os nossos custos da Bacia de Cam
pos são semelhantes aos custos de produção 
do Mar de Norte mesmo com a participação 
da empresa privada brasileira e a empresa 
privada brasileir8. embora tenha os seus equi
pamentos mais caros em relação ao similar 
importado e isto é natural porque está inician
do uma tarefa nova, mas mesmo com este 
adicional a Petrobrás tem condições de arti
culada com a indústria nacional fazer um tra
balho de exploração e produção alinhado 
OOin os Custos do Mar do Norte. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Muito 
obrigado. Segundo pergunta. Quem lucra 
com o preço da nafta comprimido, V. Ex
declarou que a Petrobrás já deve ter so-4-ido 
prejuízo em redor de 4 bilhões de dólares 
com esta compressão. Peço a V. EX" nomes, 
porque afinal a Petrobrás é de toda a socie
dade brasileira e em última análise é a socie
dade que paga os prejufzos. 

O SR. CARLOS SA.NT'ANNA- Como 
dis~e e esclareceu o nosso diretor comercial, 
a ngor o que sofreu; o que pagou subsídio 
foi o consumidor, o que a média dos deriva
dos que a Petrobrá"s comercializa? esta média 
ela tem gas_olina, óleo Diesel, óleo combus-· 
tível tem a nafta e se a nafta tivesse por exem
plo, um preço mais realista eu podia ter utr 
preço menór do Diesel ou um preço menor 
da gasolina, e a rigor o consumidor é que 
realmente pagou esta diferença, este subsí
dio. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Mas quem 
lucrou com a compressão? 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- É difí· 
cil mas quem lucrou foram as firmas transfor
madoras, aquelas ligadas ao segmento da ex
portação que tem condições de obter o produ
to mais baixo aqui no Brasil e vender estes 
produtos a um preço melhor remunerado no 
estrangeiro.-

0 SR. LEOPOLDO PERES- V. Ex' não 
~ ~brigado a confiimar ou _a desmentir; em 
última analise são grupos privados que lu
cram com o prejuízo da sociedade. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA - Eu 
diria que são grupos privados que foram bem 
remunerados. 

O SR. LEOPOLDO PERES - A dife
rença entre o óleo, importado e o nacional, 
não remunerado em linha com o nacional, 
ou internacional, prejudica·os estados e os 
mun!cípios produtõres? 
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O SR. CARLOS SANT"ANNA- Nos 
estados e nos municípios produtores- o r{iyiil.:
ties é calculado na base do preço fixado pelo 
Conselho Nacional de Petróleo. 

. O SR. LEOPOLDO PERES - Se esse 
preço é fixado abaixo do mercado interna
cional, então o Estado fica prejudicado. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Eu 
gostaria até que o Diretof Belloti desse uma 
explicação a respeito. 

O S. LEOPOLDO PERES - Gostaria, 
o Sr. querendo pode vir para cá. 

O SR. CARLOS SANT;ÃNNA- Bom, 
a pergunta é se a redução do preço do petró
leo ... 

O SR. LEOPOLDO PERES- Vamos ad_. 
mitir só um número. Por exemplo: o preço 

tação dOs campos já descobertos e, outra, 
em trabalhos de perfuração de postos pionei- . 
ros. Realmente, nós vamos alongar o crono
gr11ma de ª-Y~Jiªção dessa área, que é, de fato, 

. muito promissora. 

O SR. LEOPOLDO PERES -Permita
me, eu, posteriormente, vou procurar o Dr. 
Carlos SantüAnna e V. s~, para conversar 
a respeito disso. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Agora, anunciamos a palavra do Deputado 
Virgildásio de Senna. 

O SR. VIRGILDÁSIO_D_E SENNA
Sr. Presidente, Sr. Presidente· da Petrobrás, 
eu quero iniciar por ã.Ssirialãf a precisão, a 
clareza e a concisão da exposição que V. S' 
acaba de fazer. 

internacional custa 10 dólares, o preço nacio- 0 SR. CARLOS SANT'ANNA- Muito 
nal é fixado em 8 dólares. Logo, os Estados Qbrigado. 
produtores, a meu ver, são prejudicados, por- 0 SR. VIRGILDÁSIO DE_ SENNA _ 
que os royaltles deles são calculados sobre 
0 preço fixado internamente. Correto? A minha convicção mais profunda é que ela 

·- não revela qualidades pessoais de V. s~. mas 
O SR. CARLOS SANT'AN.NA :._Cor- daempresa,quealcançouumníveldematuri-

reto! dade, um nível técnico, o melhor que a socie

O SR. LEOPOLDO PERES -Então, a 
pergunta é: há prejuízo? 

OSR. PAULO VIEIRABELLOTI-Há 
sirri. Há prejuízo correspondente à diferença 
de preço entre o petróleo importado e o pe
tróleo nacional. 

O SR. LEOPOLDO PERES -'- Quarta 
e última pergunta. A crise da Petrobrás, que 
eu sei que não é provocada por ela, reduziu 
as pesquisas no Estado do Amazonas? E aí 
fala o representante do Amazonas. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Sena
dor, reduziu e vai reduzir mais, porque o -
problema é prioridade. Como os campos no 
Amazonas, embora todos promissores, mas 
exigem nessa fase inicial investimentos maio
res, nós vamos ter que, talvez, detectar maio
res reservas, mas não produzir, porque vamos 
ter que ·investir onde já existe a produção 
de óleo. Então, nós já reduzimos, já tiramos 
algumas sondas de lá. Talvez até o Diretor 
Wagner, que é o Diretor de Exploração, pO
deria dar um esclarecimento melhor ao Sena
dor, mas enquanto a Petrobrás não puder 
retomar os seus investimentos de forma ple
na, realmente vai haver prejuízos no Estado 
do Amazonas. 

O SR. LEOl'OLDO PERES - Contris
tado, agradeço a resposta. 

O SR. WAGNER FREIRE (Diretor de 
Exploração)- Bom, de fato, nós reduzimos 
os trabalhos de exploraç~o na área, em decor
rência das dificuldades de investimentos, o 
índice de sucesso tem sido muito bom, mas 
é necessário construir uma infra-estrutura 
que requer investimentos mais pesados. En
tão, no momento, nós estamos limitando a 
prosseguir os trabalhos sfsmícos e temos ape
nas duas sondas em atividade na área, que 
presseguirão, uma, em trabalhos de delimi--

dade brasileira pôde testar em torno de suas 
empresas. É esta condição da Petrobrás que 
permite V. S\ como seu Presidente, realizar 
uma exposição clara~ concisa e precisa sobre 
o estado da empresa. 

Mas o qüe me pafece que cabe a uma Casa 
como a nossa, essencialmente política, é a 
decisão política decorrente do estado a que 
a empresâ Vai sendo conduzida. A Consti
tuição, ao fixar o ·monopólio do petróleo e 

·seus derivados, parece-me a mim que estabe
leceu uma c<rndição especial. É que os deriva
dos de petróleOflo Brasil, mais do que qual
quer.outro, mais do que a energia eléirica, 
mais do que a água, mais do que os trans
portes coletivos, devem ser regidos por pre
ços públicos, porque só nesse setor a cons
ciêncianacional, cristalizada na ConstituiçãO, 
estabeleceu como monopólio do Estado e o 
transferiu a uma empresa. Então é dever do 
CongresSo Nacional fixar a maneira com que 
os derivados do petróleo devem ser fixados, 
em ordem, atender os ob jetivos nacionais de
correntes do monopólio. Vale dizer, a saúde 
financeira da empresa, o-alto abastecimento 
nacional e a segurança nacional, decorrente 
de um energético, que é mandatório de todo 
o processó-civilizatório que o Brasil enfrenta. 

É nesta ordem de idéias que quero pedir 
a V. S', algumas explicações. A primeira de
las, é que os preços como estão vão levar . 
a empresa, que já está em parte ilfquida, na 
medida em que náo pode pontualizar os seus 
pagamentos a fornecedores e aos Estados, 
que são devedores de royalties e outros. Esta 
iliquidez pode marchar para a insolvabilida
de. Não tenho o direito de atribuir às autori
dades brasileiras, principalmente ao Sr. Mi
nistro Maílson da Nóbrega, esse objetivo~ 
Entretanto, se permanecer o quadro que está 
ar, parece-me que a empresa entrará em pro
blemas, não de liquidez, mas de solvabili
dade. 

Vejo, Sr._ Presidente, a[gumas idéias,_ de
fendidas por setores da economia nacional, 
que preconizam a alienação do patrimônio 
como forma de resolver problemas de liqui~ 
dez, ou seja, vejo conselhos de que a empresa 
abra mão, por preços irrisórios, de parte do 
seu património, representado por empresas 
subsidiárias, como forma de resolver proble
mas de caixa, de solvabilidade. 

A primeira questão é se é este o pensa
n;J.ento que a empresa aceita, diante de uma 
realidade crua, co-m() aquela que estamos en
frentando. 

A segunda questão está lígada ao álcool. 
É claro que o cenário que mobilizou a Nação 
a _enfrentar, por via do álcool, várias de suas 
questões, que não vale aqui trazer à colatura, 
exigiam o projeto álcool. A Petrobrás consi
dera, como holdin_g, que a pe!manência do 
seu controle sobre o problema álcool é impor
tante para ela ou pode ser deferida na medida 
de suas responsabilidade à BR. deixando que 
as outras _empresas enfrentem, como a BR 
enfrentará, o prêibleina do álcool, relativo 
a cada uma dessas distribuidoras, liberando, 
por conseguinte, a holding de certas obriga
ções que nos são hoje, evidentemente, muito 
penosas? Esta seria uma política aconselhável 
para a empresa e para os interesses da Nação 
como um todo? -

A terceira questão ainda está ligada ao ál
cool. É claro que o álcool ainda é um produto 
gravoso. As análises da empresa, no que con· 
cerne à exploração do petróleo em águas pro
fundas, o que vale dizer, a preços bastante 
mais elevados do que os preços médios obti
dos, hoje, na lavra de petróleo significam que 
a elevação desses preços de produção interna 
de petróleo, ou seja, a lavra em águas de 
grande profundidade, que certamente condu
zirão a preços mliito mais significativos do 
que os obtidos hoje, entre 7 e 9 dólares, pode 
permitir que o programa de álcool seja não 
oneroso, isto é, que seja, por si mesmo, um 

_produto que tenha rentabilidade própria? 
Qual é a vísão da empresa neste particular? 

Por último, Sr. Presidente, uma avaliação 
de quanto tempo mais, a preços tão defasa
dos, 30% de diferença, dobra qualquer valor 
a curto prazo. Prejufzos·acumulados de 30% 
em dois anos e meio vão acabar corri o patri
mónio da empresa. Qual é a expectativa de 
suportabitidade, qual é o cálculo de suporta
bilidade da empresa diante desse_quadro _gra
ve, que já dura um ano? Os prejuízos acumu
lados, segundo as informações aos nossos cO· 
_nhecimentos, são maiores do que 800 bilhões 
de dólares. 

O Congresso Nacional tem de intervir rapi
damente nesta matéria, considerando aquilo 
que dissemos, inicialmente, que preço deri
vado do petróleo é, no Brasil, por via da 
Constituição, preço público, ou temos de es
perar que o Executivo fique eternamente nes
se jogo do Sr. Maí1son da Nóbrega? Qua_nto 
tempo a empresa tem de esperar? É a quarta 
pergunta que formulo a v. s~ 

O SR. CARLOS SANT"ANNÃ- Muito 
obrigado, nobre Deputado. 
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Vou aproveitar o "gancho" dessa questão 
que V. EX" colocou, refeiente ao Congress~ 

· .,..Nacioilal em. relação' à Petrobrás. A rigor, 
o _Congrésso Nacional é co-responsável, eu 
não diría pela crise, mas pela críação da Pe
trobrás, porque ela foi críada no Congre~so 
Nacional. Por isto, ele tem de estar realmente 
atento a essa situação. Até vou mais além: 
entendo que a solução tem de vir do Con
gresso Nacional. 

Citarei um exemplo que acredito cabível: 
na pátria do capitalismo, nos Estados Unidos, 
eu, pelo menos, conheço três ou -quatro casos 
de empresas privadas amerícanas que não fo
ram à falência porque O Congresso Nacional 
não deixou. Então, se na pátria do capita
lismo, o Congresso Nacional salvou empresas 
privadas, por que, no Brasil, o Congresso 
Nacional não._ pode ter a mesma atitude? A 
Chrysler, no prindpio desta década. estava 
praticamente falida. O seu President~. na 
época, e até hoje, Lee lacoca, com 120 mil 
empre~ados para despedír, no mundo Ínteí
ro, só tinha uma soluçao: era ir ao Presidenter 
Carter e pedir ao Pr~sidente que ajudasse 
a companiíia. É claro que houve uma reação 
enorme, porque lá é economia de mercado, 
como se dissesse assim: então, nessa sua teo
ria, também daqui a pouco vem a Ford, vem 
a General Motors, todas querendo que o Con
gresso as salve. Mas, o que fez o Carter? 

~
andou a mensagem ao Congresso e o Con

resso aprovou um financiamento de 1 bilhão 
e 500 milhões de dólares, que a Chrysler está 
pagando até hoje. Com isso, ela foi salva. 
Na crise em 1984- por af- quando houve 
um problema sério do petrodólares, um ban
co americano, ConüDeDtal lllinols, ia, tam
bém, à falência, e o Congresso ·americano 
liberou um empréstimo de 450 milhões de 
dólares e salvou o banco. 

Então, eu acho que o Congresso Nacional 
- enviei até ao Ministro Fiã.lho uma propo
sição de Medida Provisória, que víi!sse ao-
Congresso Nacional, para que o Tesouro libe
rasse, para a Petrobrás, cerca de 400 ou 450 
milhões de dólares, pelo prejuízo que ela te
ve, quer dizer, já que o prejuízo que ela está 
tendo está confrontando-se com as leis, pois 
disseram que a Petrobrás não pode ter prejuf
zo, então, caberia ao Tesouro, nessa hora, 
socorrer a empresa. Agora, esse tipo de es
quema só o Congresso Nacional poderia cui
dar, porque, realmente, é uma ação de acor
do com a Constituição do Congresso Nacio
nal. 

Eritão, respondendo, neste ponto, a sua 
pergunta, eu acho que, realmente, a empresa 
pode continuar tendo esses problemas todos 
e o que vamos fazer é cada vez mais, enco~ 
Ihendo as nossas atividades. As nossas plata
formas vão ficando encostadas, as nossas en
comendas de tubos vão deixar de ser feitas, 
os nossos campos produtores de petróleo vão 
reduzir a sua produção, porque não vão ter 
investimentos adicionais, quer dizer, é uma 
fase difícil que podemos suportar aí, durante 
algum tempo, mas não gostaríamos de nos 
transformar, por exemplo, no que se transfor~ 

. mou to,do o sul dos Estados Unidos, que fe-

_chou tudo. Lá, hoje, está tudo fechado, por~ 
que,Iá, também, o custO de.produção é muito 
elevado. --

Com respeito ao problema do álcool, acho, 
também, que, se a Petro_bráS tivesse alguém 
que quisesse ficar com o áJcooi, ela daria gra~ 
ças a Deus. Se as usinas, se a_Co_operçucar, 
se a Soprai quisessem tirar - como diz o 
nosso compositor, cantor - afasta de mim 
este cálice, um álcool. Se pudessem levar esse 
fardo, nós gostaríamos muito. Mas, reconhe
ço que é difícil, porque, hoje, a Petrobrás 
está tão entremeada com o álcool que é difí
cil. Mas, é um fã.rdo doloii::lso, embora tam
bém considere importante a continuação do 
Proálcool, talvez, em dimensões menores, 
não tão agigantadas como tem sido até '!gora, 
quando, no ano passado se produzia 90% 
de carros a álcool. Acho que teríamos que 
ser mais modesto!;~. Acho que o carro a álcool 
tem condições de conviver com o -carro à ga
solina, mas,_ desde que não prejudique as ati
vidades da P-etfobrás. Acho que há lugar para 
o Proálcool, como há lugar para a Petrobrás. 
Mas, por que não seguir o exemplo dos Esta
dos Unidos, em que o álcool lá é, indusive, 
mais caro. No Brasil, é todo ele, subsidiado, 
porque a· álcool é proveniente do milho e, 
no entanto, ele é misturado com a gasolina. 
Aumenta a octanagem, melhora o estado am
biental, mas está confinado a 10%, chegando 
a 22%. Então, eu acredito que haja condições 
de convivência. E, como eu disse, a minha 
avaliação é: acho que a Petrobrás. ainda tem 
fôlego para continuar, ainda, durante algum 
tempo. O meu receio é que esse fôlego possa 
começar a prejudicar o investimento na pro
dução e, com isso, estamos prejudicando as 
gerações futu-ras- e adiando a auto-suficiência 
de petróleo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
- Cofn a E_alavra o Senador Lavoi_s!e!: Ma~a. 

O SR. LA VOfSfEI<IilAIA :..._Quero, ini
cialmente, cumprimentar o Dr.. Carlos San
tüAnna pela maneira demo-crática de estar 
aqui no Congresso Nacional, duas vezes já, 
e, ria verdade, é muito importante para nós, 
que lutamos para que as coisas andem melhor 
no nosso País. 

Fico preo-cupado, Dr. Carlos SantüAnna, 
com a crise iia Petrobrás, que é uma conse
qiíência da crise económica em que vive o 
País e me Parece que se agrava a cada dia 
que passa; não sou homem pessimista mas 
estou vendo as coisas. 

Quera _ _faZer pe-qt.fenaS considerações e al
gumas indagações ao Sr. porque sou do Esta
do do Rio Grande do Norte, que produz pe
tróleo, e a sua produção vem aumentando 
rapidamente; essa produção já ocupa, hoje, 
o se·gundo lugar no Brasil e ç:~ primeiro na 
região, e a produtividade maior de petróleo 
é aquele tirado da terra, dos poços em terra, 
em que o preço-do barril de petróleo é baixo, 
porque os poços vem aumentando e antes 
de o Sr. assumir a Petrobrâs, antes de o Minis
tério Vicente Fialho assumir o Ministro de 
Minas e Energia, já lançou~se, teve-se a ima-

ginação da necessidade de uma refinaria de 
petróleo no Nordeste. 

Na época, era o Dr. OsirisSílva, Pre_sidente 
da Petrobrás, que veio aqui ao Codgresso, 
ao nosso cl}amado, do SenadQr. Jos_é_ Agri
pino,·e disse que o Brasil não tinha condições 
de implantar, naquele momento, outra refi
naria de petróleo no Nordeste, porque o -cus
to era muito elevado- um bilhão de dólares 
-e fez a opção pela ampliação da refinaria 
de Mataripe, que o custo era muito menor 
-187 milhões de dólares, me parece. Então, 
encerrou~se a desordem de uma refinaria no
Nordeste. 

Quando assume o Ministério o Dr. Vicente 
Fialho, S. Ex~ disse: não, não vai ser mais 
uma, serão três refinarias para o Nordeste. 
Parece que a situação do Ministério ou da 
Petrobrásera bem melhor do que hoje, claro. 
E disse togo onde seria a localização das refi
narias: uma em Pernambuco, uma no Mara
nhão e outra no Ceará. Na época fiquei muito 
preocupado porque o Rio Grande do Norte 
já começava a produzir numa escala bem 
maior o petróleo; e eu fiz um pronunciamento 
no Senado, achando que a refinaria de petró
leo para o Nordeste era importante mas que 
o Rio Grande do Norte também fosse con
templado com uma refinaria; então, fiz um 
seminário em Natal, convidei V. Ex•, mas 
na impossibilidade_ de comparecer mandou 
o ilustre Diretor Dr. Wagner Freire, e o Dr. 
Osiris Silva foi também. Foi muito .debatido 
esse assunto, com uma importância muito 
grande, uma concorrência enorme, a comuni
dade participando, porque na verdade é uma 
riqueza grande petróleo no RIO Grande do 
Norte, segundo produtor do Brasil, com qua
se 100 mil bl:l,rris - hoje, parece, que são 
90 mil barris de petróleo/dia; mas parece que 

- -nenhuma refinaria para o Nordeste._ 
Pela cruise que estou vendo~ que aumenta 

dia-a-dia, isso é assuritO-Hquidido~- pelo me
nos no.atual Governo, apesar da neçessidade. 
Se .as coisas melhorarem, clareª-l"em~ porque 
a economia nacional está, lamentavelmente, 
em situação difícil, precária, atiilgindci todos 
os segmentos, inclusive à Petrobrás, que há 
33 anos não op'áava em" verme(h.Q e agora 
está operando em vermelho - está também 

. entrando nessa si~uação difícil que estamos 
vivendo. 

Eu resumiria, Sr. Carlos SaqtüAnna, fa
zendo duas indagações: primeiro, a prospec
ção do petróleo no Brasil- e isto_eu vi na 
imprensa nacional - a Petrobrás êstá dimi
nuindo a prospecção, e no Rio Grande_do 
Norte existiam 7 sondas, duas fOram desati~ 
vadas, quando a prospecção, em terra, o cus~ 
to é muito mais baixo e com uma rentabi
lidade muito grande. Fiquei preocupado por
que a ~onsegüência é muito_- gúinde, levando 
a desemprego, numa hora em que se agrava 
o desemprego no Brasil. Esta era a piimeira 
indagação. Se não há urp,a manei_ra, como 

-naquela região qUe está produzindo a custo 
mais baixo o petróleo e a carência do mesmo, 
precisamos cada vez mais petróleo e estamos 
importando a metade do nosso consumo, não 
é possível lá, já que a situação é ·diferente 
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no País, não desativar as son-das lá no Rio 
Grande do Norte. 

Por essa razão, e a outra, que já foi levan
tada aqui por outro iluStre senador, Rio 
Grande do_ N arte tem uma economia frágil, 
produz: muito petróleo. Acho que é uma in
justiça grande, principalmente para o Rio 

_ Grande do Norte, que é pobre, 4% para o 
Estado, 1% para o Município. Essa é uma 
reclamação generalizada e aproveito essa 
oportunidade para fazer essas c_onsideraçóes 
a V. EX", não poderia deixar de fazer essas 
indagações. Estou preocupado com a situa· 
ção nacional, preocupado com a situação da 
Petrohrás e, mesmo porqüe, o Rio Grande 
do N arte está sendo premiado com essa con
dição de segundo produtor de petróleo do 
Brasil. 

Quero agradecer, e aproveito a oportuniw 
dade, a atenção que V. EX' tem dado ao nosso 
Estado, a Petrobrás, na verdade-, a econõrnia 
do Estado está em situação melho! do que 
antes com a participação da Petrobrás no Rio 
Grande do Norte de 79 para cá, começou 
a comercialização do petróleo, da exploração 
em terra. Coincidentemente, eu estava no 
governo etn1979. Foi uiliá coincidêricia feliz 
perfurar-se um poço para água e dar petróleo 
e aí começou-se a comercialização- do petró
leo em terra do Rio Giande do Norte. 

Eram essas as considerações que eu gosta
ria de fazer a V, Ex~ nesse momento e parabe
nizá-lo, pela maneira feliz de vir aqui, opor
tuna e democrática, debater com os-congres
sistas. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
-Muito obrigado, Senador. É como V. EX" 
diz af. Realmente, essa crise está nos fazendo 
rever uma série de planos. Agora, nem refi
naria e nem ampliação da Relan, não sobra_ 
dinheiro. Estamos, por exemplo, c_om uma 
perspectiva excelente de começar a perfUrar, 
a explorar petróleo lá no Paraná, umas estru
turas maravilhosas, segundo o nosso Diretor 
Wagner, mas não temos condições, não te
mos nem como colocar uma sonda. 

O caso do Rio ·Grande do Norte, talvez 
até o Diretor Wagner pudesse explicar a V. 
Ex•, realmente hoje é o segundo maior estado 
produtor, mas estamos reduzindo porque fal
ta dinheiro, Não seja tão catastr6fico, mas 
informe ao Senador a situação lá do Rio 
Grande do Norte. 

O SR. WAGNER FREIRE (Diretor de Ex
ploração) .:...._ De fato, a situação do Rio Gmn
de do Norte tem sido uma das áreas mais 
promissoras nossas e uma dessas áreas Oride 
a produção começou mais tarde,.praticamen
te no in(cio dos anos 70 e, no- entailtõ, .:Stá
dando um resultado excepcionalmente bom, 
eu diria, não só na parte marftim<l;. que conti
nua dando, agora mesmO houve uma desce~ 
berta de gás importantíssima no Rio_ G_i-ande _ 
do Norte 120, como tãmbém ~a parte terr~s
tre. De fato, como é not6rio ãí, o Rio Grande 
do Norte, como um todo,_ Já está produZindo 
mais de cem mil barris por dia e o Rio Grande 
.do Norte, em si, já está produzindo cerca 

_de 82. 84 mil barris por dia, que é uma marca 
signifiCa~lV-ã. 

Justamente_ ciente de que o Rio Grande 
do Norte é uma área promissora, mas que 
os cus_tos operacionais relativá.meme- baiXo, 
procutàinos reduzir ao mínimo o corte de 
investimentos. Para ter uma idéia, embora 
tenhamos _cortado as sondas terrestres do 
BraSil de modo geral, de um número signífi
cativo, 31 para 13 sondas, no Rio Grande 
do Norte o corte foi, talvez, dos menores, 
cortamos lif:iCna·s 3 sondas de 9 que estavam 
paralis-adas. Continuamos operando. No mês 
de dezembro teremos ainda 6 sondas de ope
ração. 

No que pesa a necessidade de cortes, pro
curamos preseNar o Rio Grande do Norte 
com_ uma margem razoável e mesmo na parte 
marítiin3:, deVênios manter ainda duas sondas 
de operação. Com isso aí, esperamos atra
vessar essa cris_e e retomar à atividade na 
rçgião. 

Quanto aos royalties, V. Ex· sabe que não 
cabe a Petrobrás. É o assunto mais fora de 
nossa área. Aclio que V. Er tem razão, mas 
tudo isso é feito no Ccins.elh_d Nacional de 
Petróleo, junto com o IBGE. A Petrobrás 
não tem participaÇãO-Dos critérios de fixação 
de royalties. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
........ Tem a palavra o nobre Senador Severo 
Gomes. - ---

O SR. SEVERO GOMES_: Sr. Presi~ 
dente Dr. CarlOs Sant'Anna, é menos uma 
p"ergunta e mais uma reflexão sobre a situação 
que estamos vivendo e não só com relação 
à Petrobrás, mas com relação a outras empre
sas públicas. Quer dizer, o modo com que 
'elas ob~decemos aos preços determinados 
Péio Governo que está levando desde a side
rurgia, telecor_nunicações, a própria Petro
brás, a esta situação-extremamente difícil. 

De outro lado, nós sabemos que não existe 
nenhuma preocupação de controle de outros 
preços, -dentro do país, mas não há nenhuma 
preocupação em relação ao coqtrole da taxa 
de juros, quer dizer, só essas einpresas esta
tais é que -sao, realmente, quem estavam pa
gando o grande preço 1 não para pór em or
dem·, pOr<iUe, na vcrq_a~Ie, _nós sal::!_emos das 
dificuldades e das ameaças que pesam sobre 
nós. 

Mas ess-a reflexão vem do seguinte: algum 
tempo ãtfás;TiouVe uma reunião em Brasflia, 
do Grupo dos Oito Latinowamericanos e nes~ 
sa reunião, em determinado momento, junta~ 
fam-SC: alguns membros do_ Governo brasi~ 
leiro e parlamentares em torno do .lv1inistro 
daS Finanças do México. E um dos membros 
do nosso Governo me chamou, para que eu 
ouvisse e__ Púdêsse aprendêr certos conheci
_mentos _ _que seria_m importantes para o Brasil, 
e o CoD.gresso Nacional,_ deVeria estar familia~ 
ri.z;tdo Co_r,tÚsso. Entilo;o Ministro das Finan
ças do México explícava que eles tinham se
guido vários caminhos para alcançar, vamos 
dizer. uma privatização mais extensa, no Mé
xico, e que tinham falhado. Só naquele mo-

mç-nto é que eles estavam com um processo 
que, realmente, estava dando certo. E esse 
processo era, pura e simplesmente, deixar 
que as empresas quebras~em, porque, que
bradas as empresas, elas _passavam a ter uma 
valor muito menor, os empregados ficavam 
sem emprego, e na evolução dos aconteci
mentos, _eram os próprios empregados das 

--estatais que iriam fazer movimentos -popu
lares para que elas encontrassem um dono, 
que elas f05sem privatizadas de alguma ma
neira, Eu ponderei ao Ministro das Finanças 
do México que nós estávamos muíto mais 
avançados, que aqui, era o governo que to
mava a iniciativa de levar essas empresas à 
quebra. 

Eu estou dizendo isso, não conlo umit força 
de expressão, por que? Porque V. S'' acom
panharam os dife:rentes atos que foram prati
cados com relação a estas empresas e, real
mente, o Brasil está mais avançado, quer di
zer, existe um intuito explícitO de levar estas 
empresas' à quebra, de reduzir o seu valor 
de levar os empregados ao desemprego e, 
depois, então, haverá movimentos populares 
para a privatização. Mostrou V. S• COIJ). clare
za, o modo e as difículdades que a Petrobrás 
encontra, e, nestes últimos dias, nós temos 
visto a açâo do Governo que, sabendo das 
dificuldades da Petrobrás, sabendo qual é a 

-origem da sua dificuldade, da sua situação 
económiCa precária, exige o que? Que a Pe-

- trobrás pague aquilo que deve à Fazenda, 
Enúio, certamente, o presidente da Petrobrás 
irá receber um ffsái.I, proximamente, e a se
gunda etapa será o Oficial de Justiça. 

Eu tenho esta preocupação e acho que não 
estou vendo nenhum fantasma no ar, Sr. Pre
sidente. Eu acho que há, no Brasil, dentro 
e fora do Governo, muíta gente que enten~ 
deria esse procedimento como um procedi
mento correto para sanear as finanças públi
cas e dar outra vitalidade à economia brasi-
leira. -

Depois desta aula, que nos deu o Ministro 
das Finanças do México, acompanhei, pelos 
jornais, notícias e a última, foi da grande 
empresa estaral do cobre, que, realmente, 
quebrou, os operários foram demitidos, e sur
giu, exatamente, a mesma procissão de solici
tações para a imediata privatização, evide~te
mente, pelos preço~:; que vão surgir, para uma 
empresa que está fechada, está falída e Com 
o seu corpo técnico desmontado e por aí abai
xo. 

Então, eu trago esta preocupação porque 
o Sr. é o presidente da Petrobrás, trago esta 
preocupação pelos meus_ comp~~!!_rúros do 
Congresso ~:acion81,-pãrá oS-técnicos da Pe
trobrás, porque é muito difícil explicar qu_e 
todos esses acontecimentos não façam parte 
de uma arquitetura maior. 

.f1.1uito obrigado. 

O SR. CARLOS SANTANNA- Sena· 
dor Severo Goines, eU já não durmo direito. 
Eu acho que, hoje, não vou dormir, depois 
desta sua observação, porque a sua obser
vação casa com o diálogo que eu tive há umas 
três semanas atrás, com lHTI importante ban-
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queiro, que dis-se a mesma1 coiS3.; s6-que ete 
falava em relação ao país, levar o país pratica
mente ao aniquilamento para depois tentar
mos reconstrUir .o país. Não diri<i a respeito 
do Brasil falava de outro país. 

O Senhor dá agorã, Isso como evidência 
e, realmente, é de se preocupar e é de tiar 
o sono do PreSidente da Petrobrás e dos O ire
tores também. ,Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
- Concedo a palavra ao Deputado Octávio 
Elísio. 

O SR. OCTÁVIO EÚSJO- Sr. Presi
dente Senador Roberto Campos, ilustres Se
nadores, Dr. Carlos Sant'Anna, o ilustre Se
nador Irapuan Costa Júnior, quando fez a 

·· ... sua intervenção, colocou uma _questão que 
parece-me importante refletir. b que grande 
paq:e dos problemas pelos quais passa a Pe
trobrás não é próprio apenas da Petrobrás 
mas é da empresa estatal. 

No Brasil a empresa estatal cumpriu, du
rante um grande tempo, o papel de aliado 
do grande capital ao qual sempre forneceu 
matéria-prima, ·serviços, freqiientemente a 
preços subsidiários e de alta qualidade. Nin
guém neste País desconhece que a existência 
de uma empresa como a Petrobrás e de outras 
semelhantes a ela, como a Vale do Rio Doce, 
que devemos creditar grande parte da possi
bilidade deste País ter um parque de produ
ção de bens de capital, de geração de tecno
logia e de engenharia nacionais e por causa 
disso cumprir um papel da maior importância 
para a economia. 

Chega um determinado momento em que 
a empresa estatal passa a ser o bode expia
tório da crise brasileira e a partii daí o proble
ma é privatizá-los. Algumas delas como a 
Petrobrás são protegidas por lei ou pela Cons
tituição. E depois da exposição que V. S• 
fez aqui hoje, com muita propriedade, à se
melhança do que fez na ComissãO de Minas 
e Energia, da Câmara dos Deputados, temos 
que nos associar c_om o Presidente da Petro
brás, com as ~uas preocupações, inclusive nas 
noites de sono que tem perdido. 

A Constituiç3.o qrie 8.cabamos de fazer diz 
que o petróleo é um bem da União. E essa 
mesma Constituição dá à Petrobrás ·a respon
sabilidade do monopólio na gestão do apro
veitamento deste bem. E de repente é dada 
a V. s· a responsabilidade de gerir esta em
presa não dando à Presidência nem â Dire
toria da empresa as condições efetivas para 
fazer esta gestão. O que acontece? ConStitu~ 
ciooalmente a Petrobrás é responsável pela 
gestão de um monopólio. A lei obriga a Pe
trobrás a ter a eficiência na gestão 'deste mo
nopólio do aproveitamento do petróleo como 
empresa pública. 

E o próprio Governo não garante a essa 
empresa as _condições para que o faça. Evi
dentemente, são justificadas as_ preocupações 
e as noites perdidas de sono do Presidente 
da Petrobrás, mas acho que também a nós 
Congressistas~ que temos efetfvainenie res
ponsabilidade nisso, não vejo outro caminho, 
Dr. CaJ;los Sant'Anna, senão O Coógresso 

-- Na:Cionaf ii-aiCr -à si a responSabilidade. Em 
primeiro lugar de fazer um estatuto da empre-

- sa pública onde se garanta que uma empresa 
pública é pública, portanto, tem não apenas 
uma geStãóâemocrática, aberta, transparen
te, mas tem que ter condições efetivas de 
ser gerida de forma eficiente. Porque essa 
eficiência é- que se Cobra da empresa pública 
hoje. 

Em segundo lugar, instrumentos legais que 
definam regras efetivas para o estabelecimen
to dos preços públicos. Já tivemos alguns con
tatos com o Conselho Nacional de Petróleo 
e sabemos que o estabelecimento do preço 
público hoje, da energia, de um modo geral, 
e do petróleo em-particular, é feita através 
de uma sucessão de leis, decretos-leis, decre
tos e portarias que dão ao Conselho Nacional 
de Petróleo o poder de ditar o preço do petró
leo e seus derivados, do mesmo modo o preço 
da energia. 

~_cho q~~--~hegou o momento de o Con
gresso Nacional estabelecer, através de uma 
lei clara--é definida, uma poiítica de preços 
públicos especialmente paia os derivados de 
petróleo e energia. 

Quero, ao cumprimentar a Petrobrás, e seu 
Presidente aqui presente pela exposição, para 
clareza dos pontos de vista que trouxe, gosta
ria apenas de formular uma pergunta: V.-s~ _ 
disse com muita propriedade da crise que a 
Petrobrás está passando. Como o Sr. ainda 
oferece 12 dias como prazo de faturamento 
para os derivados de petróleo quando o País 
vive uma inflaÇãO de 30% mensal pelo me
nos? 

Muito obrigado. 

O SR~CARLOS SANT'ANNA- Muito 
obrigado, Deputado, pela sua interferência. 

-· C_om respeito a essa sua indagação iria até 
_ mais além, tenho aqui um gráfico-que mos

tra cOmo a Petrobrás é penalizada em relação· 
ao problema da comercialização dos seus pro
dutos. Nele está mais ou menos esquema
tizado um fluxo do petróleo. _Como impor
tamos quase 80% do petróleo do Oriente Mé
dio, o tempo de viagetp. é de cerca de 25 
dias. Depois vai para o terminal, leva mais 
5 dias, vai para ~ refinaria, Vai para os esto~ 
ques-, o que-sei é que na hora em que a Petro
brás faz o faturamento - e s_Ua ca"ixã anda 
em baixa _esse petróleo é transformado em 
produto e o período global de toda essa ope
ração é de 52 dias e a empresa tem que fazer 
o pagamento desse mesmo petróleo em 30 
dias. Sobram ·aí 22 dias que ela fica com esse 
produto e a inflação subindo e só depois ela 
vende para as distribuidoras. 

O prazo global que leva essa transformação 
do petróleo em seus derivados é da ordem 
de 52 dias, sendo que ela paga em 30. Depois 
que pagou o petróleo ela tem 22 dias para 
ficar cóm o produto, a inflação subindo. En
tão, adiciona-se aos 12 dias, mais 10 dias em 
que ela não vê a cor do dinheirO. Esse é 
um esquema que corrói a enipt:esa inteira
mente .. Se:_o petróleo viesse do Uruguai, da 
Argentina;da Ven_ezuela é claro que o pr~zo 
seria mais reduzido. 

Além do ónus que ela tem que clliTegar 
de esperar 12 dias para a distribuidora pagar, 
já tem o ônus de estar com esse produto para 
ser faturado pois já pagou o petróleo, a maté~ 
ria-prima em dóliires. 

Essa questão ê uma questão básica que o 
Conselho Nacional do Petróleo tem exami
nado. A posição da Petrobrás é a de que 
gostaria de vender o seu produto a vista e 
o Conselho Nacional do Petróleo é que rea
justasse a margem 'de distribuição das distri· 
buidoras e nela embutisse inclusive os lucros 
_necessários para as distribuidoras para que 
esses não fiquem flUtuando de acordo com 
a inflação. 

Quando a inflaçáo neste País era de- 30% 
ao aito podia até se-jUstificar dar 10 dias, 
5 dias, 15 dias, rila_s com a inflação a 30% 
ao- mês, realmente, a Petrobrás é violenta
mente sangrada. 

A nossa proporção já foi feita até por ofício 
ao Ministro Ma11son e ao Presidente do Con
Selho NaCiOnal do Petróleo. Gostúíamos de 

. que elaborasse um esquema onde a empresa 
latuii!Sse a vista e que se reajustasse a mar
gem de distribuição onde ficaria embutido 
lucro da .distribuidora e possfveis despesas 
financeiras. 

O SR. OCTÁVIO ELÍSIO - O que me 
preocupa nisso tudo_, Sr. Presidente, é que 
está muito bem caracterizado pela exposição 
de V. S' a crise na empresa. 

Todos temos confiança de que essa crise 
possa ser superada e que possamos, através 
do Congresso Nacional, colaborar com isso. 

O que me preo_cupã. é, se ela se prOlOnga, 
o efeito disso nqma empresa que aproveita 
um recurso não renovável e, portanto, tem 

-que ter um nível de produção e de recupe
ração de estoque que permita manter aquele 
nível de produção, podemos ter, e se se exige 
da Petrobrás que se tenha uma produção cada 
vez II).aior para díminuir as necessidades de 
importação, o meu receio é que, o efeito dessa 
diminuição de investimentos em eXploração 
possa ter a médio prazo um efeito grave em 
termos de recuperação de reservas de petró
leo com prejuízo em termos da produção fu
tura da Petrobrás. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
- Deputado Paulo Ramos. 

O SR. PAULO RAMOS- SenadOr Presl 
dente, caro Sr. Carlos Sant'Anna, Presidente 
da Petrobrás, a lu~a do Petróleo é nosso que 
culminou corri a cri<ição da Petrobrás é sem
pre muito festejaçlàpor todo o povo brasileiro 
e_ essa Juta fQi trl!_v_ada quando se tinha a certe
za de que o Brasil tínha petróleo; num peque
no período a Petrobrás se transformou na 
empresa que é hoje e que certamente tentam 
destruir. 

A Assembléia Nacional Constituinte rees
tabeleceu o monopólio do petróleo, acaban
do com os contratos de risco. Na ocasião da 
VOtaçãO, aqueleS--que estavam em. plenálio 
cpmemÇ)raraiiJ. efusivamente essa conquista. 
E certo que _o Brasil tem possibilidades de 
chegar à auto-suficíência em relação ao petró-
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leo e nós vivemos uma contradição que agora 
é que se vislumbra, com certeza, a possiOi
lidade de se chegar à auto-suficiência, o Go~ 
vemo desenvolve uma política que tem por 
objetivo imobilizar e impedir a conquista des
sa auto-suficiência. 

A euforia verificada na Assembléia Nacio
nal Constituinte, pelo fim dos contratos de 
risco, talvez tenha sido acompanhada da de
cepção, não no plenário da Assembléia Na
cional Co,nstituinte, mas da decepção do povo 
brasileiro com a ftxação de cincq anos de 
mandato para o atual Presidente da Repú
blica. Somente agora começamos a com
preender as razões do esforço que foi desen
volvido, esforço inclusive que chegou a com
prometer a imagem do Congresso Nacional 
para que o atual Presidente da República con
quistasse o mandato de cinco anos. 

A afirmação feita pelo Senador Severo Go_
mes tem uma procedência muito clara, está 
mais do que evidente que os países imperia
listas têm um projeto para toda a América 
Latina, a Petrobrás está em cilusa agora, mas 
sabemos também o que vem sendo feito no 
ramo siderúrgico, por exemplo, aqui no Bra
sil, para retirar cririünosamente a participa
ção do Estado e certamente retirar também 
uma parcela da soberania nacionaL Pergun
to, então, ao Sr.: qual a razão verdadeira· 
mente determinante para que o Governo pe
nalize a Petrobrâs com uma política que vai 
impedir que cheguemos, no menor tempo 
possível, a auto-suficiência do petróleo, 
quando, por exemplo, temos aí as descober
tas de Martim e Alcobara e se há necessidade 
da existência de um Conselho Nacional de 
Petróleo que, ao invés de decidir, ao invés 
de deliberar em favor dos interesses nacio
nais, se comporta como temos verificado? 

A segunda pergunta está vinculada a uma 
notícia, hoje, publicada no Jornal do BrasiJ 
que, ao contrário das expectativas do mundo 
inteiro, a mortalidade infantil no Brãsil vem 
aumentando e essa mortalidade infaD.fil de
corre da fome. Por que será, então, que o 
Governo brasileiro não se preocupa, já que 
o Proálcool substituiu grandes lavouras? Por 
que será que a política desenvolvida pelo Go
verno não consiste primeiro em caminhar pa
ra a auto-suficiência do Petróleo, porque esta 
determinaria, progressivamente, o retorno às 
lavouras, aos cultivos voltados também para 
a produção de alimento~. _de modo a acabar 
com a fome no Brasil? 

Essas são as d_uas perguntas que faço ao 
Presidente da Petrobrás, naturalmente me 
solidarizando com aqueles que compreendem 
o esforço que vem sendo desenvolvido, um 
esforço atê de resistência solidarizando-me 
c_om aqueles que compreendem o esforço que 
vem sendo desenvolvido, esforço até de resis· 
tência que vem sendo desenvolvido pela dire
ção da Petrobrás e que conta, claramente, 
com a participação de todo o seu quadro de 
funcionários. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Nobre 
Deputado Paulo RamOs, como eu também 
sou G_overn~. porque a Petrobrás é Governo, 

eu gostana de_ assmalar, primeiro que a polí· 
tiCa econômíca qi.te está s_endo adotada, certa 
ou errada ela está dentro de um cenário mun
dial, num cenário internacional, num cenário 
da América Larina e que o Brasil não fica 
isolado. Realmente, os outros países da Amé
rica Latina, aliás os países devedores estão 
todos sofrendo as mesmas injunções. No Bra
sil eu acho qu_e as au_toridades financeiras es
tão tentando a todo custo evitar que o País 
entre numa desordem econômica motivada 
pela hiperinfiação. Enfão como os p-reços de
rivados de petróleo,_ realmente têm um com
ponente psicológico muitO grande e na hora 
que aumenta a gasolina há um aumento su· 
cessivo em váriOs segmentos da sociedade, 
eu acredito que, inclusive, o Ministro da Fa
zenda, o Ministro do Planejamento não têm 
intenção de penalizar a Petrobrás de forma 
acentuada; é que eles estão dentro de um 
redemoinho, eles estão passando e tentando 
resolver a crise brasileira e realmente as esta
tais, hoje, é que estão segurando, eu diria, 
a inflação. EU sempre digo que se não fossem 
as estatais, o Brasil já estaria há muito tempo 
devastado pela inflação, porque as grandes 
Capit'a:ís é C]üe se"glúam a irlflação. Creio que 
as autoridades financeiras realmente não es
tão tendo outra alternativa. 

Sou otimista no sentido de que será uma 
fase d_e transição, porque eu não posso acre
ditar que qualquer que seja o Governo, inten
cionalmente, queira destruir um património 
como a Petrobrás, como a Vale do Rio doce, 
como a Eletr_obrás, porque essas estatais real
mente criaram uma infra-estrutura neste País 
que tornou o Bra&il diferente de todos outros 
pãíSf:s em desenvolvimento. Fora os países 
do hemisféricfilOite, os pafses desenvolvidO, 
eu não conheço nenhum país que tenha alcan
çado um grau de desenvolvimento industrial 
como o Brasil; e não há dúvida de que as 
companhias estatais i"epi'eSentaiam uma mola 
propussora desse desenvolvimento. Prefiro 
acreditar que nós estamos passando por uma 
fase de dificuldades, e o mais importante de 
tudo isso é chegarmos a novembro e eleger~ 
mos. o novo Presidente da República e conso
lidarmos a democracia neste País. Talvez seja 
motivo para a Petrobrás dar o se_u quinhão 
de sacrifício, -pelo menos para que a demo· 
cracürse ínstaJe neste Pàís_~ Depois desse ato 
cívico, eu acho que a Petrobrás vai ter que 
respirar, como vá"rios Deputados aqui já se 
rilanifesta!am. Nós já sentimos que_ essa redu
ção de ínvestímento já vai pi-eTudicar a produ
ção já no ano que vem. 

No ano que vem já vamos comprar mais 
petróleo, porque vamos deixar de produzir 
petróleo aqui por causa da redução de investi
mento. Na medida_em que nós formos redu
zindo mais nós vamos aumentar a nossa parte 
na importaçãó de Petróleo. 

Portanto, Deputado, eu prefiro dar um cré· 
dito de confiança às autoridades. Aliás, o Pre
sidente Josê.Sarney tem manifestado publica
mente em discursos, todo o apoio à Petro~ 
brás. I~so ocorreu tá na região Amazónica, 
no pólo Nordest~. porquanto Sua Excelência 
considera ã Petrobrás uma empresa de gran-

de importância para este País para que ela 
possa se enfraquecer. 

Prefiro acreditar que vamos sair dessa cri· 
se, como dizemos aqueles dois ideogramas 
chineses: "crise é pefigo e oportunidade". 
Então, o perigo nós estamos passando. Qu-em 
sabe com esse perigo aí na frente, nós vamos 
ter uma oportunidade para sairmos dessa cri
se. 

O SR. PRESIDEN'I:E (Roberto Campos) 
-Com a palavra o Deputado Ronaldo César 
Coelho. 

O SR. RONALDO C~SAR COÉLHO
Sr. Presidente, Senador Roberto Campos, 
Sr. Presidente Carlos Sant' Anna, é uma refle
xão, uma preocupação e, no final, um apelo. 
Eu represento um Estado muito pobre e, es_
pecialmente, uma região muito pobre dO n"or
te fluminen-se. A oportunidade que temOs de 
impactar a geração de empregos e renda, e 
a melhoria de investimentos públicos na re
gião está vinculada à esperança de que a Pe
trobrás aumente, estimule, e faça os-seUs in
vestimentos na Bacia de Campos. 

_Se hoj_e nós prod_uzimos 60% do óleo, nós 
poderemos produzir no programa de auto-su
ficiência, de 1 milhão e meio de barris/diários 
até 75%, tenõo como origem a Bacia-de Cam
pos. 

Se houver Ull!a correção na questão do pre
ço, do dólar referência, da própria tarifa e 
do próprio preço como estávamos conver
sando, que o Sr. já analisou, nós vamos ter 
uma modifica_çã() significativa na receita âo 
Estado do Rio de Janeiro, e muito mais signi
ficati"Va-na receita dos municípios do Rio de 
Janeiro, que pode_rão r_eve_àer isso em bene· 
fído das popufações enl termos de escola e 
investimentos sociais diretos em benefício da 
população, 

A minha preocupação, portanto, é a de 
que o investimento de auto-suficiência da Pe· 
irobrás é tÍm assUnto de interesse nacioDal, 
mas é um assunto de interesse regionare local 
da Bacia de Campos de grande interesse nos
so. 

Esse Congresso não está acostumado a um 
discurso miserabilista de pessoas- do Rio de 
Janeiro. Muito se fala da região pobre do 
Vale de Jequitinhonha, ou do Nordeste, não 
das suas elites, naturalmente. Mas do norte 
fluminense onde aliás temos as maiores dispa· 
ridades em termos de diStribuição de renda, -
e em termos de falência do EstadO, como -
provedor de serviços sociais, em educação, 
em saneamento, saúde básica e preventiva. 

Portanto, a minha preocupação, Sr. Presi
den~e. é como a Petrobrás vai proteger a via· 
bilidade, a lógica de investimentos na Bacia 
de Campos contra a pressão política, por 
exemplo, de insistirem em investimentos no 
Paraná que trocam óleo de 9 dólares, por 
óleo de 60 a 70 dólares. Ou outros investi· 
mentes. Quer dizer, a minha preocupaç-ão, 
que lhe remeto como pergunta antes de ape
lo, é como a Petrobrás protege esses investi· 
mernos com ·uma real prioridade econômica, 
ao invés de se subineter a uma prioridade, 
um loby político? 
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Por fim, ouvi aqui, Sr. Presidente, o Sena
dor Lavoisier Maia, grato se referia à influên· 
cia da Petrobrás no Rio Grande do- Norte. 
Imagino que tenha impactado lá a oferta de 
renda, de emprego. Não é do tempo da Petro-

:-. brás, mas uma subsidiária dela tá diexou com 
mais de 300 milhões de dólares para produzir 
barrilha;e até hoje estamos importando bar
rilha. Não produzimos, sequer, uma tonelada 
de barrilha no Rio Grande do Norte. 

Eu queria dizer daqui a uns meses, ou da
qui a uns anos, que a região do norte flumi
nense se beneficiou realmente da presença 
da Petrobrâs. E o apelo que faço é que haja 
um acordo de cooperação científico-tecno
lógico entre a Petrobrás e a Escola Técnica 
de Campos, que padece de todas as dificul~ 
dades que o Sr. pode imaginai riO sentido 
-e é do interesse da Petrobrás- de treinar 
e de produzir mão-de-obra na própria região 
da Bacia de Campos. 

É o apelo que faço em benefício da Escola 
Técnica de Campos. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Muito 
bem, Deputado. Eu acho que, realmente, o 
futuro da Bacia de Campos é muito promissor 
em todos os sentidos. 

Acho inclusive, que já a presença da Petro
brás lá em Campos, em Macaé já deverá está 
trazendo alguns frutos. Claro que a presença 
da _empresa nesse início traz uma determi
nada desordem, inclusive no sistema econô
mico da região. Mas esse apelo do nobre De
putado nós vamos anotar. O Diretor da área, 
e o Diretor Wagner, sobretudo relacionado 
com a escola, e o objetivo da Petrobrâs, em 
todos esses casos, é sempre o de fazer uma 
articulação com a comunidade, que a Petro- · 
brás não seja encarada como uma empresa 
imperialista, mãs fazer uma íriteração de tal 
maneira que a comunidade possa agradecer 
à Petrobrâs a sua presença ali. Tanto é assim· 
que estamos revendo, inclusive, tOda a nossa 
norma relacionada com o nieio ambiente, pa
ra que não haja reclamações da comunidade 
contra a Petrobrás em relação à possível pre
sença predatória que a empresa possa ter. 

Mas vou levar em consideração o apelo 
de V. Ex", esperando que essa crise seja tran
sitória e que possamos investir ainda mais 
no Norte fluminense e em Campos e Macaé. 
Muito obrigado. 
< 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
-Não havendo mais oradores, só me cabe 
agradecer ao Presidente da Petrobrás a genti
leza da sua presença e a oportunidade do 
debate. Seria extremamente difícil sintetizar 
um debate dessa natureza. Foi variado, longo 
e, infelizmente, tíVe que me ausentar durante 
parte dele. 

Se eu fosse tentar sintetizar o debate, eu 
diria que duas coisas fiCam claras. Primeiro, 
que há grande amor ·à Petrobrás, segundo, 
que sua situação é tecnicamente falimentar. 

Há dois fatores bastante alarmantes. Das 
declarações do Presidente se infere que foram 
distribuídos dividendos sobre lucros inexis
tentes, de vez que parte da receita conside-

. rada como caixa era representada por débitos . 

- para usar uma terminologia corrt:ntt: na 
discussão ·da dívida interna- débitos "impa
gáveis'' das estatais. Isso, certamente, se se 
tratasse de uma empresa privada, induziria 
a Comíssã"o·de Valores Mobiliários a caracte
rizar um comportamento delituoso. 

Um segundo aspecto que ressalta nos even~ 
tos recentes é o não recolhimento de impostos 
pela Petrobrás. Se se tratasse de uma empresa 
privada, isso seria objeto de um executivo 
fiscal. Imaginemos se essa argumentação da 
Petrobrás- a de não recolher impostos por
qUe tem créditos com as estatais -se espa
lhasse pelo setor privado. Então, Bardelha, 
Aço Villares, Mecânica Pesada e inúmeras 
outras empresas que têm créditos com as esta
tais poderiam simplesmente dispensar-se do 
pagamento de impostos. 

Estamos assi<;tindo a uma grave corrosão 
da ética fiscal e societária. Meu debate com 
repres"enf<iilfe"s da Petrobrás sobre a e"súutura 
de preços é antiga. Fui responsável pelo De· 
creto-Lei n" 61, que se tivesse sido observado 
ao longo do tempo teria preservado a Petro
brás de várias vicissitudes. Mas não considero. 
os atliaiS dados da Petrobrás convincentes. 
Afinal de contas a estrutura de preços, hoje, 
embute não 13 dólares por barril, mas cerca 
de 15 dólares por harril. Mas esse referencial 
se aplica tanto ao petróleo importado como 
ao petróleo nacional. 

QuaLserüt_Q--c-usto de produção do barril 
nacional? Isso é um dado misterioso. Já tenho 
ouvido da Petrobrás as cifras de 9, 12 e 16 
dólares hoje, segundo o Presidente, seria de 
18 dólares visto que ele equipara o custo de 
produção do barril nacional ao custo de pro
dução do barril importado. Admitindo que 
isso ocorra, haveria, implícita, uma grave ine
ficiência. Afinal de contas o barril importado 
inclui custos CIF. Além disso as empresas 
que o produzem e exportam pagam royalties, 
entre 70 a 80 por cento do valor do óleo 
bruto produzido. 

Como todos nós sabemos e os Municípios 
e Estados disso muito se queixam, a Petro
brás paga-misérrimos royalties aos Estados 
ou Municípios hospçdeiros. Tambt;!m não me 
parece convíncerite a idéia de que a Petrobrás 
tenha um direito especial a um reajustamento 
não só prop·o-rcional à inflação, mas superior 
a ela. Onde fica a produtividade? A regra 
inglesa, por exemplo, aplicada aos monopó
lios privatizados, diz que eles têm direito a 
uma correçâo tarifária_equivalente ã inflação, 
menos dois pontos percentuais, que represen
tariam o aumento esperado de produtivida
de. 

Mas, Sr. Presidente, há uma questão l!l:Ue 
gostaria de colocar a V. Ex~ Ouvi declarações 
de V. Ex· - não me lembro se em rádio 
ou em televisão -segundo as quais a Petro
brás teria tentado privatizar partes do seu 
impériO, a fim de obter caixa para investi
mentos - atitude que considero absoluta
mente louvável. Infere-se das declarações de 
V. Ex•-que essa idéia privafiza:nte riâo havia 
sido aprovada em outros escalões ministe-
riais. - - - -

Pergunto-lhe: se isso é a realidade, qual 
a razão que motivou a negativa de outros 
órgãos do Governo? Tratava~se de autêntica 
privatização, quer dizer, venda de ações de 
controle, ou apenas venda de ações minori
tárias? Neste último caso não haveria privati~ 
zação e sim estatização da poupança. 

O SR. CARLOS SANT' ANNA - Antes 
de passar a palavra ao Diretor Belotti para 
explicar melhor, gostaria de dizer que talvez 
a( devesse haver uma outra reunião para, in
clusive, demonstrar ao Senador o custo de 
barril de petróleo produzido pela Petrobrás. 
porque esse problema de custo de barril de 
petróleo varia de país para país, de campo 
para campo. Teríamos que fazer também 
uma comparação dos preços e custos de pro
dução de petróleo do J3:rasil com outros paí~ 
ses. 

Vou demonstrar numa transparência, onde 
aparecem a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, 
o Kuwait, o Reino Unido, Estados Unidos, 

-MéXico e- o Brasil. Nesta transparência:; fiCa 
evidenciado, por exemplo, que a Arábia Sau
dita tem cerca de 588 poços e uma produção 
diária de quase 5 milhões de barris, com qua
se 200 bilhões de reservas. 

Entretanto, saindo fora do Oriente Médio, 
verificamos que o Canadá tem cerca de 38 
mil poços. porém, a média de produção é 
da ordem de 42 barris por poço. 

Nos Estados Unidos, a média é da ordem 
de 13 barris por poçço; e o Brasil é de 69 
barris por poço. O que demonstra que, de-.. 
pendendo do grau de produção de cada país,' 
o custq é maior ou menor. 

Quando o Mar do Norte começou a sua 
produção, os custos realmente eram elevadís
simos. Entretanto, agora, se pudéssemos 
comparar e fizéssemos aqui uma seleção de 
alguns poços do Mar do Norte e uma produ~ 
ção idêntica à Bacia de Campos, verificaría
mos que o custo de extração do Mar do Norte 
é de cerca de 5,81 dólares por barril e o custo 
de extração na bacia de Campos é de 4,55 
dólares por barril. 

Mas, custafextração é apenas uma parte 
componente do custo de produção, porque 
o custo de produção de uma barril é composto 
de custos diretos e custos_ indiretos. No custo 
direto, temos o custo da exploração, o custo 
do desenvolvimento, o custo de extraçáo, im
postos e taxas e, ainda, custos indiretos que 
engloba o overhead, despesas financeiras. 

Se compararmos, por exemplo, o Brasil, 
onde as empresas não informam nunca os 
gastos em overbead ou despesas financeiras, 
geralmente elas ficam somente no custo de 
extração. Temos aqui uma informação- do 
Departamento de Economia do Instituto 
FranCês de Petróleo que indica que o custo 
de produção do Mar do Norte é da ordem 
de 5 a 10 dólares por barril, para os campos 
gigantes, e de 10 a 20 dólares por barril, para 
os demais campos. Como o custo de produção 
da Petrobrás, na bacia de Campos, é de 11 
d61ares por barril, essas informações coilfir
mam que o custo da Petrobrás, nesta região, 
é favorável quan,do comparado ao custo no 
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Mar do Norte. E claro que, se· formos, por 
exemplo, à Bacia, onde já investimos dema
siadamente, e estamos investindo em recupe
ração secundária, verificaremos que o custo 
na Bacia é de mais de 20 dólares por barril. 
Mas, na Bacia de Campos, se acrescentarmos 
ao custo de extração o overhead, os gastos 
de pesquisa, despesas financeiras, vamos che
gar a um custo total de 13 dólares e 36 centa
vos por'barril. 

O custo médio Brasil é de 17 dólares e 
28 centavos por barril. Nesse valor estão in
cluídas as despesas com amortização, o ove
rhead, as despesas financeiras. Esse preço 
em dólar, na verdade, é em cruzado, porque 
estamos no Brasil e a Petrobrás praticamente 
utiliza toda a sua estrutura usando cruzados, 
o que já é uma vantagem enorme. Sf!' deduzfsK 
semos a amortização dos investimentos, por 
exemplo, se tirássemos gastos de pesquisa, 
teríamos condição de ter o preço do total 
Brasil da ordem de 15 dólares por barril. O 
drama da Petrobrás é que, se a média!Brasil 
dos custo de produção do óleo é da ordem 
de 15 dólares e se a estrutura de preço está 
nos remunerando apenas com 12 dólares, a 
estrutura de preço não está dando nem para 
pagar o custo operacional da Petrobrás. 

Não estou me referindo só à Petrobrás, 
porque durante as crises de petróleo que hou
ve no mundo nesses anps todos, toda vez 
em que o preço começava a cair abaixo de 
14 dólares, as companhi~s todas se alvora
çavam de maneira que se pudesse a curto 
prazo ultrapa'isar outra vez a faixa de 15 dóla
res. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 
que há pOstos caros, o custo de produção 
lá é da ordem de 18 a 19 dólares, em média. 
Acontece que as grandes companhias inter
nacionais têm produção em pafses de custos 
menores, como na Arábia Saudita, que tem 
um custo seletivamente muito baixo. 

Então, Sr. Senador, estou apenas dando 
detalhes, que posso -mandar depois para V. 
Ero por escrito. PosSo afirmar a V. EX" que 
a Petrobrás não está com o custo de petróleo 
exagerado. Ela está em linha com a área in- . 
ternacional e está preocupada que, mesmo 
estando em linha com a área internacional, 
esse custo não está sendo devidamente remu
nerado pela estrutura de preço. 

Com respeito ao problema de privatização, 
esse é um assunto que foge aos limites da 
Petrobrás. Realmente, a Petrobrás já enca
minhou, ao Governo, pelo menos no caso 
da Petroquímica União, o seu processo de 
privatização. Acontece que isso foi baterna 
Comissão de Privatitação, e me parece que 
hoje já está no Congresso Nacional. O Dr. 
Beloti poderia dar explicações mais precisas 
a respeito. Pedirei a S. 5' que fale a respeito. 

O SR. PAULO VIEIRA BELLOTI- O 
problema da rpivatização das empresas da 
Petrobrás tem sido encarado, se V. E~ me 
permitem, sob três aspectos. O primeiro é 
o aspecto da legislação. Temos que respeitar 
a legislação. O segundo é a política governa~ 
mental no setor. E o terceiro é a política 
da própria administração da companhia em 
relação a esse assunto. 

De modo que hoje tenho defendido, por~ 
que presido o maior número de empresas es
tatai~ que são as relacionadas com a área de 
petroquímica, a privatização de todas as em
presas com execução da Petroquisa, que é 
uma empresa holding que tem apenas partici
pações financeiras e, naturalmente, uma ca
pacitação na área de planejamento e tecno
logia. 

A razão_é que essas empreSas estatais, pro· 
dutivas, hoje, não têm condições de se des_en
volver no sistema que o Governo criou de 
controle das suas atividades. Através do con
trole orç<i.mentário_.da SES1','3.través do con
trole dos m.eiOs finariceiros a que elas possam 
ter acesso, elas realmente ficaram inviabili
zadas de sua expansão. E são empresas que 
tém uma capacidade técnica, uma capacidade 
gerencial iinj)õrtante de que o_ País não_ pode 
abrir mão. A expansão dessas empresas está 
ligada a sua privatização. 

Solicitamos ao Governo a privatização da 
Petroquímica União, da Copersul, da Com
panhia de Álcalis, da Alcanorte e a venda 
de ações da Petroquímica Triunfo, e venda 
de uma participação de ações preferenciais 
da Petroquisa. 

COm relaÇão· às companhias, semPre houVe 
na área do Governo e na do Congresso uma 
reação muito grande a isso com receios de 
que essas privatizações fossem feitas a valores 
que não representassem o património dessas 
empresas. 

Evidentemente, não vamos transferir o 
controle dessas empresas a valores menores 
do que o valor patrimonial ao seu valor, feito 
por reavalização por empresa independente. 

Isso é mais na área do Governo. Na nossa 
área não existe. Hoje, o Governo aprovou 
essa privatização, que eu chamaria democra~ 
tização de uma parcela do capital preferencial 
da Petroquisa, da ordem de trezentos milhões 
de dólares. Mas estamos no momento discu
tindo com o sistema financeiro a colocação 
dessas ações. Pretendemos atingir cinqüenta 
mil acionistas, porque sã_o essas empresas, 
Petroquímica, União, Copersul, Petroquisa, 
empresas de porte que no Brasil não podem 
ser vendidas para grupo. Elas têm que procu
rar dissem:!nar O -seu capital. De maneira que, 
a sua transferência para o setor privado seja 
feita usando também o sistema de democra
tizaçã.o do seu capital. 

Essa a orientação que temos seguido, natu
ralmente, nesse primeiro estágio, temos pen
sado em reservar uma p~rticipação substan
cial do capital para a própria Petroquisa. Es
tamos iniciando, por exemplo , o pólo Petro· 
qufmmico do Rio de Janeiro, sob a coorde
nação da Petroquisa, onde teremos uma par
ticipação de 35% do capital. Poderíamos até 
não ter nenhuma, se houvesse interesse mani
festado por empresas privadas em adotar is
so. 

Nesse primeiro estágio, o da privatização, 
acredito que a presença da Petroquisa seja 
indispensável para que dê uma certa harmo
nia a essas associações. No futuro, talvez, 
isso seja dispensável. Porém, essa é a orien
tação que temos seguido até o momento. 

O SR. CARI:OS SANT'ANNA- Sr. Se
nador, apenas mais um ponto que V. Exf 
havia perguntado sobre o problema da Petro
brás e a sua inadimplência. Gostariã, aqui, 
de acentuar que a Petrobrás não se recusou, 
nem se recusará a pagar os impostOs, taxas 
ou obrigações que ela tem. Em alguns casos, 
ela tem atrasado esses pagamentos. Não che
ga a ser um pecado uma empresa com dificul~ 
dades financeiras como a Petrobrás atrasar 
os seus pagamentos, mesmo porque, e ela 
os vem pagando. Às vezes, interrompe o pa
gamento e quando paga o faz _com correção 
monetária e juros. Houve, inclusive, desde 
a administração do Ministro Aureliano e nas 
épocas dos Ministros Dilson Funaro e Bresser 
Pereira um consenso entre esses Ministros 
de se fazer um encontro de contas entre os 
devedores da Petrobrás e do Goyemo e a 
Petrobrás também, que é devedora do Go~
vemo. 

Penso que houve uma exacerbação joma~ 
üstica a respeito desse caso. AP.etrohrás seria 
uma insensata, irresponsável se se recusasse 
a pagar impostos ou taxas ao Governo. Não 
vem recusando; atrasa de vez em quando. 
E quem neste País não atrasa pagamentos? 
Pode atrasar e não pagar a sua conta com 
correção monetária, porque temos empresas 
no Governo que se recusam sistematicamente 
a pagar ã Petrobrás correção monetária e ju
ros, julgando que à lei as protege. Mas a 
Petrobrás nunca procedeu dessa forma. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) 
-Muito obrigado, Sr. Presidente_~ Tenho 
uma observação final. 

A minha insisténcia sobre o t.ema da priva
tização não rev_ela hostilidade p-articylar às 
estatais brasileiras. É que se trata de um mo
vimento mundial. Hoje mais de cinqüenta 
países estão executando programas de priva
tizaçãO; em países de colorido ideológico di
ferente, incluindo alguns países socialistas 
que, finalmente reconheceram as vantagens 
da excessiva intervenção governamental. 

Em todo o mundo 1 hoje, o governo procura· 
refluir para seu estuário normal as obrigações 
básicas de defesa, segurança, educação e saú· 
de. Refletimos, e com atraso, o que é uma 
onda mundial. Lamento apenas que não t~
nhamos a coragem de atacar o mito do monoM 
pólio. O que me inquieta é que em nenhum 
país desenvolvido no mundo há monopólio. 
Ele só existe em países subdesenvolvidos. É 
uma doença típica do subdesenvolvimento, 
mas estamos em face de uma religião e nãO 
há o que arguir. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua 
presença aqui e acredito que a discussão foi 
útil para esclareCer certas áreas nebulosas e 
no futuro o Sena<:fo espero sua cooperação 
em estágios ulteriores do debate. 

Muito obrigado aos Senadores e Deputa
dos por abrilhantar a reunião com: a sua pre
sença. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reuaniáO às 19h e ]3 min.) 
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1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presiden· 

te da República 
Subm,etendo à deliberação do Senado 

Federal a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua 
prévia equiescêilcia: 

- N' 115190 (n• 407190, na origem), 
refeiente ã escolha do Dr. Olavo Dru

. mond, para exercer o cargo de Minisfro 
do Tribunal de Contas da União, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro 
Alberto Hoffmann. 

1.2.2- Offcios do Sr. 1' secretáiio da 
Câmara dos Deputados 

- N~ 18/90, comunicando a aprovação 
do Projeto de' Lei do Senado n~ 
21/90-Complementar, que estabelece, de 
acordo como art. 14, § 9~, da Constituição 
Federal casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação e determina outras providên
cias. 

- N~ 19/90, comunicando o arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n" 
91/83, que dispõe sobre repreSentação 
contra lei ou ato normativo inconstitucio
nal dirigida· ao Procuradot-Geral da Re-

SUMÁRIO 

pública, alterando o art. z~da Lei n~ 4.337, 
de 19 de junho de 1964. 

1.2.3 - Discursos do E_xpedlente 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES - Estilo com que o porta~v6z 
da Presidência da República responde crí
tiCaS feitas _ii.Õ--Govemb por Parlamenta
res. Resposta do Secretário-Geral da Pre
sidência da República a requerimento de 
informaçãO.dé S. Ex~ sobre a CP! da cor
rupção . 

SENADOR AFONFO SANCHO -
Má distribuiçclO de-renda no País. 

SENADOR JOÃO MENEZES -
Providências {ornadaS pe~lo Presidente 
Fernando Collor na área de Saúde Pú
blica. 

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO 
- O problema dos idosos no País. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Sintonia do Po_der Legislativo com a von
tade naclánar ão aprovar o Plano Brasil 
NovQ. 

SENADOR JOÃO l.OBO - Sentido 
das declaraçÇes do Dr. Egberto Baptista, 
Secretário Nacional de Desenvolvimento 
Regional, soPre _o Nordeste. 

SENADOR JOSÉAGRIPINO- De
teri,oraçâ-Q do porto-ilha de Areia, no Rio 
Grande do Norte. 

SENADOR ODACIR SOARES '
Clima de desesperança da população de 
Rondônia, face a má administração do 
Governo local. 

1.2.4- Comunicações da presidência 

Recebimento da Mensagem n" 114/90 (nP 
406/90, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica ter de
signado o Vice-Presidente da República 
para chefiar a Missão Especial Brasileira 
ã posse do Presiden.te ~a _ _f:osta Rica .. 

- InexistênCia de quorum par·a o prosse
guimentO da sessão-e dCsignação da Or
dem do Dia da próxima sessão. 

L3- ENCERRAMENTO 

·2- SECRETARIA GERAL OA MESA 

- Resenha das matérias apreciadas de 
19 aJO de abril de 1990. 

3- ATAS OE COMISSÕES 

4 - MESA PIR.ETORA 

5 --' LÍO.ERES E VICE-LÍPERES PE 
PARTIPOS 

6- COMPOSIÇÃO OE COMISSÕES 
PERMANENTES 
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PASSOS PORTO 
Oimor·Geral do Sénado Fede,..l 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
OiretorExecutivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor AdministraJivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Otretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D~retor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CEIIIT.a CMIARCO DO SE-RDEIIAL 

~DO C-UO NACIONAL 
Impresso sob • responubdt~ h Meu do. Sen.-cto Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ······························~····~···~.············"*~·· Çr$1.069~00 

Ata da 46~ Sessão, em 4 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS9 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES. 
OS SRS. SENADORES: -

Odacir Soares - Jarbas Passarinho -
Afonso Sancho - Francisco Rollemberg -
Lo'urival Baptista- Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa ·o compareci· 
menta de 6 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de DeUs, iniciamos nossos 
trabalhos. · 

O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leiturado 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo a deliberação do Senado a es
colha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescfncia: 

MENSAGEM N• llS, DE 1990 
(W 407/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Se· 
nado Federal 

Nos termos e para os efeitos do disposto 
no parágrafo 2?, inciso I_, Qo_ art. 73, e no 
inciso III, alínea b, do art. 52 da Constituição, 
submeto à apreciação do Senado Federal o· 
nome do Doutor Olavo Drumond, para o 
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da 
União, em vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Alberto Hoffmann. 

Os méritoS-dO DoUtOr Olav_Q Drumond, 
que, me levaram a indicá-lo, para compor o 

'! !J_. .. 

Íribunat de Contas de União, estão resumi
dos no curriculum vitae em anexo. 

Brasüia, 3 de maio de 1990. Fernando Col_· 
llor_. 

Curriculum Vitae 
· Olavo Drumolld 

Rua Piauí, na 640 9'·' andar ·67~Sr9I" (res.) 
0!241- São Paulo- SP2233:5g85 (Trib.) 

RESUMO DAS ATIVIDADES 
Atualmente conselheiro do Tribunal de 

Contasdo __ Estado de São P3ú)O e Corregedor. 
Ex~ViCe.-pr-esidente do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. 
Diretor -FinãriCeirO e-úiretor de Recursos 

Humanos da V ASP -:- Viação Aérea São 
Paulo S/.A. 

Procurador da República em São Paulo, 
durante seis anos. 

Procurador da República junto ao Supre
mo Tribuilal Federãl~ durante onze anos. _ 

Procurador da Fazenda Nacional. · 
DelegadO do Brasil nos EStados Unidos-, 

Marinha Mercante, Área do Golfo do Méxi-
co, com sede e~ New Orleins: • 

Secretárío da Presidência do Banco doBra
sil. 

Deputado Estadual. 
Formado em Direito pela Univesidade Fe

deral de Minas Gerais. 

HISTÓRICO PROFI~S!ONAL 

Cargos e Funções Públicas 
1954/58- Deputado Estadual; 
Suplente de Deputado Federal pelo PSD 

Mineiro; --
1958- Procurador da Fazenda Nacional, 
1959 -Secretário da PreSidêRcia do Banco 

do Brasil; 

1960 - Delegado do Brasil nos Estados 
Unidos, Marinha Mercante, Área do Golfo 
do Méxíco, com sede em New Orleans. 

1962- Procurador da República junto ao 
Supremo Tribunal Federal em Brasília, du
rante onze anos, onde elab.orou aproximada
mente, dez mil pareceres; 

1973- Procurador da República em São 
Paulo; 

1979- Diretor Financeiro, durante o pri· 
meiro a:nõ, e Diretor de Recursos Humanos, 
durante dois anos, da VASP- Viação Aérea 
São Paulo S/ A; 

1981-Nomeado Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, função 
atual, acumulando a Corregedoria. 
· Magistério Secundário e Superior 
1948- Professor da Escola Rafael Maga

lhães, nomeado pelo Governador Milton 
Campos. 

1976 ~ Vice-Diretor dos Cursos de Espe
cialização das Faculdades Metropolitanas 
Unidas- FMU- licenciado. 

1984 - Vice-Diretor da AsSociãÇão Tibi
riçá de Educação. 

Outras Atividades 

Entre 1936 e 1940: 
- Contínuo do Cartório do 39 Ofício da 

Comarca de Araxá. 
Enlre 1945 e 1954 
- Redator do Estado de Minas, 
- Redator do Diário da Tarde, 

..._. Redator da Rádio Inconfidência, 
- R~dator de Debates do Tribunal Regio

nal Eleitoral de Minas Gerais. 
Secretário da .Presidência do Tribunal Re· 

gional Eleitoral de Minas Gerais, 
En(re 1962 e 1973 
Participante da fundação do Hospital Santa 

Lúcia, em Brasília; __ · _ _ 
-Participante da construçáo. do Iate Clube-

de Brasili?; -



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção II) Sábado 5 1719 

Presidente do Conselho do Iate Clube de 
BraSJ1ia, durante oito anos; . 

Examinador do Concurso de Direito Ad~ 
ministra ti v-o prestado por catégoriildos as
sessores do Senado da República, a -convite 
do Presidertte Petrônio Portela e do Senador 
Ney Braga; 

Membro do Conselho Consultivo da Fun
dação Hilton Rocha, de Belo Horizonte; 

Um dos seis Conselheiros Curadores, fun
dadores do Memorial J.K. de Brasília. 

OBRAS E TRABALHOS PUí!LJCADOS 

Membro da Academia' Mineira de Letras, 
cadeira n~"-12, na vaga do Dr. Tancredo -Ne
ves. 

Livro de poemas "Noite do Tempo'', edita
do em 1976, bem acolhido pela crítica de São 
Paulo e Brasília, prefaciado por Juscelino Ku
bitschek. 

Livro de poemas "Ensaio Geral", editado 
em 1984, pela Editora Nova Fronteira, com 
grande sucesso em São Paulo e Belo Hori
zonte, prefaciado por Pedro Na~a. 

Livro de contos "Ordens do Cardeal", edi
tado em 1984, pela Editora Salamandra, pre
faciado por Gerardo Mello Mourão. 

Lançamento, em 25-6-87, do Livro "0 
amor deu uma festa", contos. 

No prelo, livro de verbete intitUlado "A 
fuga do trivfal". - - --

Autor da Oração do A via dor, oferecida 
ao Ministério da AeronáutiCa. 

Autor da Oração do Soldado, oferecida 
ao Ministério do Exército. 

Autor da apresentação do álbum oficial da 
Exposição dos pintores da Arete' Moderna 
Brasileira em Paris, realizada !lo Museu de 
Arte Moderna da França, em 1988. 

EDUCAÇÃÓ 

1946 a 1950- D'ireitO · 
Universidade Federal de Minas GeraiS 

DISTINÇÚES E CONDECORAÇúES 

Medalha do Mérito Legislativo, outorgada 
pela Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais; · 

Medalha do Mérito Santos Duniond, ou
torgada pelo Ministério da Aeronáutica; 

Medalha de Honra da Inconfidência, por 
decreto do Governador de Minas Gei'ais; 

Grande Medalha de Honra da Inconfidên
cia, por decreto do Governador de_ Minas 
Gerais, em 1979; · -

Medalha da Ordem da Solidariedade; 
Grande Medalha da· Ordem da,S.olidarie-

dade; · 
Comendador e Conselheiro da Academia 

Brasileira de História; - -- -
Medalha e Diploma de Pioneiro de Bra

sília; 
Medalha Santos Dumont, por decreto do 

Governador de Minas Oeiras; eÕl 1979; 
Condecoração da Legião do Mérito PreSi

de.P.te Antonio Cai'los, e Medalha CJvica e 

Cultural Diogo Anionio de Feijó -Regente 
Feij9~ em l).o'yembro de 1979, outrogàda pelo 
Instituto Internacional de Herál4ica e Genea
logia -dÓ -Rio ·de Janeiro; · 

Medalha Euclides da Cunha, conferida pe
lo-Clube dos Estados, em dezembro de 1979; 

-Med-a(hã-d_o Mérito, concedida- pelo Sindi-
cato- dos Aeroviários; - - -

Diplo111a de Sócio Emérito, cõncedido pela 
Associação dos Comissários de Vôo do Bra
sil; 

Comendador da Legião do Mérito Presi
dente Antonio Carlos; 

Comendador da Cruz do Mérito Cívico e 
Cçltpral, conferida pela Sociedade Brasileira 
de Heráldica e Medalhística. 

Medalha do Mérito de Brasília, outorgada 
pelo GOverno do Distrito Federal, em 1986. 

y Medalha Santos Dumont, outorgada pelo 
Governo de Minas. 

Medaiha:-dã. Ordem do Mérito Militar, ou
tt?r2:ada pelo Ministério_ do Exércíto,_ em 
19S7,'por decreto do Sr. Presidente da Repú-
blica. _- --· ·· 

Medalha ·da. Ordem do Mérito Aeronáu
tico·, QtitQrgada pelo Ministé_rio da Aeronáu
tiç_a, em 1987. ·pOr decretõ do Sr. Presidente 
da República. _ 

ç_ól'ar do Mérito da Justiça de Contas. 

PÁO'OS PESSOAIS 
-filiação ;_-pai: Salomão Drumond 

Mãe: Hermantina de Castro . 
-~-- Drumoild 

Naturalidade:- Araxá - MG 
- EsfãâO CiVil: ~CaSado -

Data Nascimento: 31-8-1925 

(A Coinisslià de AsSuntos Económl
cos) 

OFÍCIOS DOI'lUMEiiW SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

- N<1 18/90, de 27 de abril, comunicando_ a 
aprovaçãO do Projeto de Lei do Se_n3:do n9 
2J. ... cl~ 1990_-CODtplementar (n? 231190, naque
la_Casa), de autoria do Senador Jarbas Passa
rinho, que estabelece, de acordo com o art 
14 § 99 da Constituição Federal casos de inele
gibilidade, prazos de cessação e determina 
Olltras pro_vidências. (Projeto enviado à san
ção em 27-4-90.) 

N9 19190, de 3' do corrente, comunicando 
o_ arquivamento do Projeto de L~i do_ Senado 
n• 91, de 1983 (ri' 8.588186, naquela Casa), 
de autoria do Senador José Fragelli, que dis
põe sobre representação contra lei ou ato nor
mativo inconstitucional dirigida ao Procura
dor-Geral da República, .alterando o art. 29 
da Lei n9 4.337, de 1~ de junho de 1964. 

.Q S~. PIU:S)DENTE (Pompeu de Sousa) 
--:__9'-P-~Pediente lido vai ã publicação. 
- Há ora·dores inscritos. 

CóriCedo a palavra ao nobre Senador Juta-
hy Magalhães. . . 
OS~. MAJIY MAGALHÃ,ES (PSDB

BA; Pronun.Qa_o_ seguinte discurso.) - Sr. 
PreSidCnte, Srs~ SeDad_ores, peço a atenção 
de y_. Ex•s para o -assunto que vou tratar neste 

momento. Fiquei muito preoCupado, até.es
tarrecido, quando li, ontem, umà nota, lfem 
peqUena, na Scbção "Painel" - o porta-voz 
do Governo já declarou que não fala por si, 
quando responde é em nome do Presidente 
da República - uma 11ota agressiva contra 
um Sené!dor da República, pÕrq-~e teria criti
cado o Governo Collor. Como esse Senador 
teve a OUsadia de- criticar O GOVerp.o, vêm 
logo insinuaÇões a respe"ito de sua honora
biridade. 

Srs. Senadores, fá. éonlieÇo esse "filme", 
já tive-oporturiidã.de de COfitar a alguns Sena
dores o que acontecia no meu Estado; é um 
assunto realmente grave, porque esse estilo 
de responder às críticas- com ofensaS e violên
cias nos leva- a um _confronto inde_sejável. 

Já imagiilaram S. Ex•5 aonde chegaremos 
se, ã medida que fizermos uma crítica, rece
bermgs_e~e tipo de resposta, passarmos não 
a resp_onder ao porta-voz, porque já_ declarou 
que_ Jião fala por si, mas a ofender o Presi
dente da República? 

Aonde irénios- com eSse confronto entre 
Legislativo e ExecutivO, de ataqúes pessoais 
contra _a honra de quem quer que seja? 

No meu Estado, Sr. Presidente, ce:rta feita, 
fiz um pronunciamento na Assembléia e, no 
dia seguinte, ao me aprontar para sair de 
casa, recebo um telefonema de alguém que 
começa dizendo: "Seu filho dessa, seu filho 
daquela"! 

Como reconheci a voz- pelo menos ima
ginei,. de início, reconhecer e depois vi que 
a conhecia -, era o Governador do Estado 
pessoalmente, que estava telefonando. Logi
camente, S. Ex' recebeu a resposta devida 
e acabou chorando ao telefone. 

Veja V. Ex1 até onde podemos ir, Sr. Presi~ 
dente. Notas çamo essa:· não devem ser respe
t_id_as; ainda é tempo de o Presidente da Repú~ 
blica acabar com esse estilo. A crítica é váli
da, é-neCessária; a unanimidade --já dizÍa 
alguém - é burral FiqUe sâtisfdto Suá Exce
lência com as homenagens que recebe, como 
recebeu em Uberaba, mas não dê respostas 
como essa aos Parlamentares, que têm o di
reito de critíCá-lo com altitude, com ação de
mocrática~-que é inerente ·ao fiabaiho do Par
lamentar. 

Por isso, Sr. Presidente, aqui fiCa éSte pro
testo que mais uma vez faço. Ontem, foi con
tra um Deputado; hoje, é contra um Senador; 
amanhã, contra quem será? 

Em contrapartida, queio ler também nesse 
mesmo Jornal- a coluna do Jornalista Car
los Chagas. Ontem, tive oportui:iidade de pe
dir_ a transcrição çle uma das suas colunas. 
Hoje, vou pedir de mais outra. Tem o titulo 
EspeJ1erzas_ cJemals, e diz. 

CARLOS CHAGAS 
Espertezas demais 

Bahia, 3-S-90 
Brasilia- Tem coisa no ar, além dos 

aviões de caneira .. Porque nãO passou, 
_senão recrudesceu~ a qndas feita por cer
ta imprensa contra o Congresso. Apenas 
por se tratar de um poder desarmad9? 
'Por que é mais fácil bater firma no lo~ h o 
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coletivo de quinhentas pessoas? Por que 
excessos realmente existem no Legisla
tivo? Por que o Executivo está bem 
adiante em matéria de c_ontenção de gas~ 
tos e despesas? 

Todos seriam motivos, nenhum, ou se
quero conjUnto, basta para explicar uma 
blitz radical e intoleante como a que as
sistimos ainda hoje, sobre Câmara e_Se~ 
nado._ Tem maiS coisa por tfas, acima 
e além, mesmo, da simples vontade de 
bajular o Palácio do Planalto. 

A poeira ainda não asse:ntou, mas já 
se defínem Os contornos_dessa -triste ope· 
ração. Pretende-se, na verdade a desmo
ralização do Congresso. A criação de 
'COndições para que ele não exerça na 
plenitude os podesr que a nova Coilsti· 
tuição lhe deu~ Acuados e permanen· 
temente na defensíva, aínda mais em seu 
Utlimo ano de mandato, deputados e se
nadores não teriam tempo ilem coildi· 
ções para votar, por exemplo, as mais 
importantes leis complementares im
prescindíveis ao funCiciiLã:inento das ins
tituções. Corito a que Iiinita os_ jUros ban
cários em 12 por cento ano ano. Ou a 
que cria ao Conselho Nacional de Comu
nicação Social. Debúlria de ser votado 
em regime de urgência-; coriio parece que 
]aá deixou, a lei disciplinadora das medi
das provisórias, capai de -acabar com o 
festival ainda recentemente encenado. 
Da participaÇaáo dos empregados no lu· 
cro das empresas, nem se fal~. 

E quando coisa a mais que firia para 
o ano que vem e para um Congresso 
novo, possivelmente renovado em 80 por 
cento de seus integrantes? Repousa aqui 
a chave da equação. Setores postos na 
defensiva por conta das iniciativas do 
Executivo jamais agúentaram igual pres
são do Legislativo, sera é mesmo para 
mudar posturas, privilégiOs e sinecuraS. 
Só o Goverrio fed_ei-al faZendo- fogO- tor
na-se crítico para cenas elítes, mas com 
o Gov_er~o federal e o ,Congresso juntos, 
numa só metralhadora giratória, ficaria 
muito pior. Sendo assim, a máxima ainda 
consiste em dividir, senão para reinar, 
quem sabe para salvar-se. 

Porque o novo Congresso, sabe Deus 
que composição terá. E levará pelo me
nos um ano para sistematizar-se e come
çar a agir. Até lá, os Privilegiados terão 
encontrado suas fórmulas e seus jeiti
nhos para fiCar debaixo de torneira, be
neficiariOo.:se com ã àgua que _vier dos 
cofres públicos. E"Pouca coisa terá mü
dado. 

O EXecutivo, Vive alriôã. um momento 
.de presunção. De vaidade, imagiriando
se dono de toda as decisões. Breve perce
berá que Sem o Congresso terá feito mais 
fumaça do que fogo. Então, a aída para 
cortar elites é acuar e limitar Câmara 
e Senado. Deixá-los sem espaço nem mtiw 
gênio para atuar, seja corrigindo exces
sos palacianos, seja integrando-se naquiw 
lo que constitui meta com:um. 

Certas coias são claras, mas é difícil 
percebê-las em meio à confusão. Essa 
é uma delas. O Executivo de"u a partida 
no combate às ínordominas e adotou mew 
didas moralizadoras de envergadura. É · 
óbvio- <J:ue ao Legislativo torna-se neces
sário atitudes do presidente da Câmara 
Paes de Andrade. Mas se os malandros 
de sempre interrompem a possibílidade 
de Uma- açáo comum de governo e Con
gresso, através de pressões e intimida
ções s_obre os parlamentares, pelo menos 
a metade da batalha estará ganha. E po
sícionam-se para a dêíção de outubro 
imaginando poder agir para a escolha 
de quem não· teve tão a sério a tarefa, 
de extinguir priVilégios. 
- Parece TrõniCõ concluir, dessa forma 
quando as aparências são· outras, mas 
será s_empre bom não esquercer que tem 
gente muito esperta, do outro lado. Es
perta até demais. Vale, porém, concluir 
corii _palavras de Aureliano Chaves. A 

-eSperteza, quando é demais, acaba co
mendo o esperto.,. 

Sr:- Presidente:_ e Srs . .Sen~dores, tinha um 
terceiro ãssu-nto também rapidamente, para 
abordar. 

Quando fazia parte ainda da _chamada CPI 
da Corrupção, fiz pedidos de esclarecimentos 
ao E"-ecutivo, dos que ontem recebi resposta. 
Aliás, devo elogiar a atitude do_atual Secretá
rio-Geral da Presidência da República, o Em
baixador Marcos Coimbra, que encontrou no 
seu Gabinete uma resposta que já tinha sido 
enca:liiinhada à antiga Casa Civil, desde 17 
de agosto de 19$8. Como b~via ordens para 
não se encaminhar as respostas à CPI da Cor
rupção; esse processo estava trancado na ga
veta daquele órgão. 

Veja, Sr. Presidente, V. EX" está aí se_di
vertindo, como era o_ tratamentO -do Execu
tivo coin o Legislativo. Eu- fiz as seguTrites 
perguntas: quais foram os projetas ou progra
mas-do Gõverno Federal que, nos últimos 
três 3nos~ <lisiribuírairi reCurSos subsídiã.dos? 
Data da -iástituição do programa oU projeto 
e texto que o regulamenta; data do encerra
mento do_ programa ou projeto; quanto se 
dispendeu em moeda nacional e em Obriga
çôes do Tesouro Nacional com programa ou 
projeto até esta data. · 

Veio uma resposta do Ministério da fazen
da, assinada pelo Sr. José Roberto da -Silva, 
em que dc;:clara: 

. Ofício STN/ ASTEC-8812255 
---- Brasília (DF)~.2.de agosto de 1988 
--Do: Assessor-Chefe da Assessoria Té-

niCá-da Secretaria do Tesouro Nacional 
. Para: Coordenadoria de Análise Le-

gislativa da SAL -
Senhora Coordenadora, 
Refiro-me à CI-70188, de 19-7-88, 

aiiãv~s da Cj_llal V. S' solicitou a esta Se
cretaria informações complementares ao 
contido no Ofício STN/GAB/88/1833, de 
23,6~88, para efeito de subsidiar a res
posta às .indagações formuladas pelo 
Exm_9 Sr • .Senador Jutahy Magalhães, 
que foram encaminhadas a este Mínis-

tério pelo Sr. Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída pe
la Resolução n9 22/88 do Senado Federal. 

2. _ A propósito, cumpre-me informar 
v. s~ de que: 

a} até 31-12-81, os diversos fundos e 
programas de fomento, anteriormente 
criados pelo Conselho Monetário Nacio
nal e destinados a lastrear financiamen
tos rurais e agroindustriais, operações de 
garantia de preços mínimos de compra 
para os produtos agrícolas, a formação 
de estoques reguladores, o financiamen
to de e"-pOrtações, etc., eram adminis
trados pelo Banco Centra] do Brasil; 

b) naquele órgão, as operaç6es de que 
se trata eram contabílizadas segundo as 
regras da Contabilidade Bancária e de 
acordo com os ditames fixados pelo Con
selho Monetário Nacional e, ainda pelo 
Tribunal de Contas da União; 

c) apesãf -disso .• nunca houve preocu
pação com a aferição de resultado finan
ceiros,nelJ! com a qUantifiCação dos sub-
sídios_ Concedidos aos diversos s-egmen~ 
tos da- economia do País, sob a forma 
de jurg_s favorecidos, rebates da correção 
monetária, incentivos fiscais, e outros 
meCãriismos usualmente utilizados, ra
~o pela qual os dados solicitados pelo 
ilustre Senador não se encontram regis
trados contabilmente; 

d) o Decreto n9 94.~2. _de 12-6-87, de-_ 
terminou_quena proposta do Orçamento 
Ger31 da UõJãõ para 198-8 deveriam 
constar todas as receitas e despesas do 
Governo Federai, inclusive os desembol
sos relacionados com os programas de 
crédito anteriormente admínistrados pe
lo Banco Central do Brasil, subsídios e 
outras operações qUe fazem parte do de
nominado "Orçamento_ das_ Operações 
Oficiais de Crédíto do Tesouro Nacio-
nal"; 

-e) ao mesmo tempo, o Decreto n~ 
94.444, de mesma data, transferiu a esta 
Secretaria do Tesouro Nacional a gestão 
dos recursos dos Fundos e Programas 
de Fomen~o previstas no Orçamento das 
Operações Oficiais de Crédito, destina
dos a finallCiamentos rurais e agroindus
triais. 

f) em conseqüência, O Anexo V da 
Lei n9 7.632, de 3-12-87, que aprovoU· 
o Orçamenw Gerald_a União para o Pre
sente exercício, contém todos os progra
mas e operações oficiais àe Crédito, bem 
como os fundos públicos especiais de 
qualquer origem, embora não explicite 
recu~os para o pagamento de subsídios; 

g) fmalmente, esta Secretaria vem de
s~nvol~e~do trabalho no sentido de quê, 
a partir de 1989, a Contabilidade da 
União passe a registrar em rubricas es_pe
cíflcaSOS-irióntântes de subsídios conce;.
-di dos -pelo Tesouro Nacional aos diver
sos setores-da economia. 

Atenciosamente. - JoR Roberto da 
Silva. -
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O ORADOR EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

OF. SGM/ Em 21 de abril de 1990 
ExmY Sr. 
Senador Jutahy Magalhães 
Senado Federal 
Brast1ia -DF 
Senhor Senador 
Por determinação da Primeira Secretaria, 

encaminho a V. Excelência cópias das infor
mações prestadas pelo Secretário-Geral da 
Presidência da Repúbica sobre a Resolução 
n' 22, de 1988. · · 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os protes~os de estima e 
consideração. - Nerione Nunes Cardoso,
Secretário-Geral da Mesa do Senado Fede
ral. 

Em 24 de abril de 1990 
Aviso n" '309 ALISO. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Mendes Canale 
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal 
Brasília- DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro seCretá-
rio: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência cópia do Aviso n" 1.077, de 17 de 
agosto de 1988, cOm esclarecimentos às inda
gações formuladas pelo SenhoiSenador Juta
hy Maglhães, Presidente da COmissãO -parla
mentar de Inquérito, criada pela Resolução 
nP 22188, do Senado Federal. 

Aproveito ·a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e consideração. -Mal'(! OS Coimbra, Secretá
rio-Gera! da Presidência da República. 

A VISO NO 1.077 
Em 17-8-88 

A sua Excelência o SenhOi' -
Doutor Ronaldo Costa Col,lto 
Minstro-Chef6_do Gabinete-Civil da 
Presidência da República 

Senhor Miriistro, 
Tenho a honra de encaminhar o Ofício 

SlN/ASTEC-88/2255, de 2-8-88, no qual a 
Secretaria do Tesouro Nacional presta escla
recimentos às indagações formuladas pelo Se
nhor Senador Jutahy Magalhães e encami
nhadas a esta Secretaria de Estado pelo Co
missão Parlamentar de Inquérito criada pela 
Resolução n" 22188, do Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a V, Ex' 
protestos de estima e elevada consideração. 
-Mailson Ferreira da Nóbrega, Ministro da 
Fazenda. 
OFÍCIO N• 097/88- CP! 
Brasília, 29 de março de 1988 
llustríssimo Senhor 
Dr. Luiz António Andrade Gonçalves 
DD. Secretário do Tesouro Nacional 
Brasília-DF 

Senhor Secretário, 
Na qualidade de Presidente d8. Comissão 

Parlamentar Inquérito -consi:iuída pela Reso
lução n" 22188 do Senado Federal, nos termos 
do artigo 2" da Lei n9 1.579/52 combinado 
co~ o artigo 173 do ~egimento Interno desta 

Casa Legislativa, solicíto de Vossa Senhoria, 
atendendo requerimetno do Emínente Sena
dor J_utahy Magalhães, prestar as seguintes 
informações, no prazo legal (Lei n9 1.079/50, 
art. 13, IV): 

- Qu_ais foram os Projetas ou Programas 
do Governo Federal que, nos últimos 3 (três) 
anos, distribuíram recrusos subsidiados; 

-Data da instituição do Progi-ama ou Pro
jeto e texto que o regulamenta; 

-Data do encerramentodo Programa ou 
Projeto; 

- Quanto se despendeu - em moeda na
cional -e em obrigaçõe do Tesouro Nacio
nal com o programa ou Projeto, até esta data. 

Atenciosamente, - Senador José IgnáciCJ 
Ferreira, Presidente da CPI. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Afonso Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE. 
Pronuncia o_- Seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, as pessoas pessimistas 
e/ou iconoclastas, costumam levantar ácidas 
críticas contra nossos governos que, por desf
dia, teriam deix_ando que se formase1'no Bra
sil, um imenso contingente populacioanl que 
vive em grande pobreza, sem usufruir as be-
nesses do desenvolvimento. . 

É inegável_que nossa e_conomia expandiu
se vertiginosamente, passando de um ciclo 
basicamente agrícola, em que predominava 
o cultivo da cana-de-açúcar, do café e, em 
menor escla, do algo-dão, para uma etapa de 
deverisificação com melhoria do criatório e 
formação do maior parque industrial da 
América Latina, onde há setores que, por 
sua moderniadade, podem competir com em
presas similares do primeiro mundo. _ 

Esse crescimev.to económico, entretanto, 
não gerou uma diStribuição de renda compa
tível com á aumento da riqueza, amplian
do-se os bolsões 9e pobreza, espec~almen~ 
nas rgiões subdesenvolvidas (norte e Nordes
te), a falta de um programa racional de con
trole da na.talidade, não ba:sea.da em coerção 
mas em uma propaganda educativa, demons
Frando as v3Qtagens d~ c_ont~s -ª-s proles exces
sivos por métodos científicos anticoncepcio
nais, causou uma explosão demográfica que 
cOntribuiu significativamente para elevar o 
número de pessoas que chegam anualmente 
ao mercado de trabalho e não encontram ocu
pação. 

Esses fatos são própríos de uma nação que 
ostenta uma imensa potencialidade mas que 
está apenas aflorando o manancial de rique
zas, que, criteriosamente explorado a médio 
prazo, poderá reorientar a distribuição de 
renda nacional. 

En,tretanto, as aves agourentes que somen
te apontam as falhas em nosso País dão a 
entender que nO primeirÓ mundO não há.fo
me nein miséria, pois o Estado provê muito 
bem as necessidades de. seus cidadãos. 

Não mencionam as nações do terceiro 
mundo porque, em razão de fatores climá
ticos, educativos, ráciaís e económicos, estas, 

como é notório, são celeiros de miséria abso-
luta. . 

O fenómeno da pobreza é universal, des
ponta em nações riquíssimas Onde se supõe 
que todos vivam em condições saudáveis, 
alheias aos· problemas dos países subdesen
volvidos. 
. Esta afirmativa fuQdamenta-se em ampla 

reportagem publicada no Jornal O Globo, de 
29 de abril último, onde se mostram pesquisas 
levantadas por profissionais competentes, as
sinalando como, em diversos países da comu
nidade económica européia-; bem como na 
Inglaterra e no Japão, existem milhões de 
pessoas vivendo em condições subumanas. 

O que se verifica é que esas riãçóes escon
dem seus males e falam apenas de suas rique
zas, dando a falsa impressão de terem banido 
a pobreza de seu território. 

Na Inglaterra, constatou-se a existência de 
cerca de dez inilhões de hai,Jitantes que vice
jairi -n-oS limites da extrema pobreza, forman
do bvolsões de miséria que lembram o tercei
ro mundo. 

Existem pelas ruas de cidades como Lon
dres, Manchester e Birmíngham, meio mi~ 
lhão de mendigos, albergados em "cidade de 
papelão"- as tatchervilles -que se erguem 
todas as noites sob passarelas e viadutos, su
pOrtando as intempéries do frio regelante, 
no llin do Outono e :rio inverno, expostos a 
doenças provocadas pela inclemência climá-
tica. - --

Esse fenômeno acentua-se no norte da 
Grã-Bretanha, onde Liverpool é considerada 
a cidade mais carente da Europa. Na Irlanda 
do Norte, há o mais elevado índice de desem· 
prego. 

Na Escócia, um relatório da igreja afirma 
que, em Glasgow, 31 por cento da população 
vivem nas fronteiras da pobreza. 

Nas metrópoles, notam-se as favelas de 
concreto, erguidas na periferia, longe dos 
olhQs_ dos turistas. Nas áreas citadinas onde 
morarri~esse.s pobres, os problemas '2!_Xa

- meiam- faltá.1:le,~egurança nas ruas, l:leça-
dência urbana, preCa{_iedade de transporte 
público, sobrecarga de Seyviços médicos, vioM 
léJ;J.cia racial e sexual, tráf~de drogas e de
linqüência juvenil, oride a po~reza é mais 
acentuada o nível de desempreg~acional, 
que era de 26 por cento, sobe parà'·33. No 
final de março próximo passado a+ colnupiM 
dade económica européia doou quase 30 ml
lhQ_es de dólares em alimentos aos indigefltes 
britânicos. J 

A Itália que realizou uma proez-a extraor
dinária ao sair do fosso da destruição da Se
gunda Guerra para se tornar a quinta potên
cia industrial do mundo abriga mais de cinco 
milhões de pobres - pouco mais de cinco 
por cento de soa população, que alojados 
em míseros barracos na perif~ia das grandes 
cidades, procuram colocaçã6 no mercado de 
trabalho. Raramente conséguem. 

Várias cidades-satélites/de Roma estão atuM 
lhadas de tais barracos, 6nde um imenso con

. tingente humana leva uma vida típica do subM 
mundo, passando fome, sem higiene, sem as-



1722 Sábado 5 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

sistência médica, sem escolas, sem perspec· 
tivas de melhoria de vida. 

Mendigos perambulam por todos os _can
tos, inclusive no centro urbano, amontoan
do-se no chão, dormindo ao relento, expostos 
às intempéries. -

A Alemanha Ocidental, um dos países 
mais ricos do mundo, não foge a essa reali
dade. Há pouco mais de três milhões de pes
soas- cerca de cinco por cento da população 
-em estado de extrema çobreza. 

Em Bonn, muitos mendigos são molesta
dos, sob a acusação de pretenderem aumen
tar sua renda proveniente da ajuda social, 
com esmolas. Em Stutgart e Munique, circu
lam dia e noite pelas vias públicaS mais de 
dois mil mendigos. O déficit de moradia é 
estimado em 1,2 milhão, agravado constante
mente com a entrada de cidadãos vindos da 
Alemenha Oriental e 13 mil imigrantes do 

· terceiro mundo. Com a reunificação da Ale
manha o quadro deve ficar mais son:lbrio. 

O Japão, que tem assombrado o mundo 
com seus avanços tecnológicos- e o desem
penho de sua economia, concentra em Tó
quio a vida mais cara em todos os continentes, 
possuindo em contraste, um bairro denomi
nado Sanay - abrigando cerca de dez mil 
homens e mulheres sujos, maltrapilhos, 
ébrios, formando um- gueto de miséria que 
as autoridades nipónicas procuram dissimu
lar. Esses miseráveis são apanhados diaria
mente por transportes de empresas de cons
trução civil para realizar serviços evenfuais 
à troca de salári()s irrisórios, obrigados ainda 
a pagar comissão à Iazuka- uma máfia local 
-que se encarrega das contratações. 

Outro recurso utilizado para sobreviverem 
é a venda de sangue, de forma ilegal, através 
de intermediários, sem respeito a cuidados 
sanitárioS - o que se julgou fosse prática 
comum apenas em paíse_s pobres, como o 
Brasil. 

Apesar da ajuda de entidades filantrópicas, 
mais de 300 mendigos morreram de frio no 
ano passado, nas ruas de Tóquio. 

É acentuado o n-úmero de mendigos em 
Moscou, havendo quem atribua seu cresci
mento à "perestroika" que, tendo mudado 
as regras econômicãS, ainda nâo ajustou a 
economia aos novos sistemas de produção. 
Muitos· pedinte_s são alcoólatras - muito co
mum na União Soviética. Os pedintes, segun~ 
do jornais soviéticos, fazem parte do coti
diano de Moscou, morando em terminais fer
roviários, conviVendo coin a riilséria·e a desO
laçã-o da falta de lares. 

Na Suíça - nação onde o padrão de vida 
é dos mais altos do mundo - quem diria! 
-vivem 10 a 15 por cento de sua população 
em estado de pobreza (embora lá o conceito 
de pobreza se defina pela não incidência de 
pagamento de imposto de renda e, não por 
miséria absoluta. 

Na poderosa confederação Helvética, po
bre é quem não paga imposto. Alarmados 
com o crescimento da pobreza na Suíça, assis
tentes sociais e entidades humanitárias de
vem reunir-se no próximo mês, em Ge"nebra, 
para debater o problema e encontra soluções 

que reduzam seus maléficos efdros, já que 
erradicar a pobreza é um~ falácia. 

Recentes pesquisas indiCam que, nã. e"uropa 
ocidental existem atuaimentc mais de 44 mi
lhões de pobrt:s, representando mais de 10 
por cento da população da Alemanha Oci
dental~ Bélgica Dinamarca, Espanha, Fran
ça, Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, Itália, 
Luxemburgo e Portugal juntos. 

O riúmero de pessoas sem moradia foi cal
cula_d-_Q e_m um milhão, estimando~se cm 13 
milhões os desempregados na comunidade 
econôrnica européia. 

Por esta rápida exposição, pode-se concluir 
que a pobreza não é monopólio do terceiro 
mundo e, muitO inenos do Brasil, pois Cam~ 
peia, erif menór oU maior escala, em todo 
planeta, em função de uma desigualdade hu
mana que nenhum sistema económico oure= 
gime político conseguirá eliminar~ 

Ela dePende de fatores e circunstâncias que 
exitem desde a críaçã.o do mundo. 

Temos confiança na potencialidade doBra
sil, certos de que suas dificuldades guais são 
meramente conjunturais, Vencíveis a médio 
prazo, pela exploração racional dt! nossas ri
quezas e pela mudança de mentalidade de 
nossas elites em favor de um relacionamento 
mais justo e_ mais solidário entre o capital 
·e-o trabalho, que é exatamenre o que o Presi· 
dente Fernando Collor, deseja para o nosso 
País. 

Era o que tínhamos a dizú, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Lobo. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João 

Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PDC- PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisãodo 
orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
.fiá pouCoSdias, foi noticiado o caso de um 
men~l_lO que moireU.- -pof falta- de -assistêilcia 
médica em um dos hospitais da rede pública 
de Brasília. 

O Presidente Fernando Collor solicitou 
lrrlediatan1en-te" ·ao· Mifllstio da Saúde, Dr. Al
cen1 Gi.terra,-esclarccimentºs e quais_as provi· 
dências tomadas. Nessas condições, trago 
aqui algumas notas nas quais o Ministro Alce
ni Gúeri'ã. áá os_esclarecimentos necessários 
ao assunto. Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
no exato momento em que o Ministro da Saú
de_, Alceni Guerra, denunciava o absenteís
mo dos profissionais de saúde dos seus locais 
de trabalho (postos de saúde c hospitais), 
bem próximo daqui, no Hospital Regional 
de Planaltina, a Norte de Osamir Francisco 
de Andrade, um menino de 1 ano que, sem 
o socorro urgente e adequado, necessário ao 
seu caso, evidenciava~ de forma concreta, o 
descaso e a neglig~ncia do atendimento a po
pulação nos nossos hospitais públicos. 

O Ministro disr.e ao Presidente da Repú
blica, na última sexta-feira. que a saúde no 
Distrito Federal não é diferente da saúde do 
Brasil. O que significa isso? Significa que o 

sistema é anárquico, caótico, desordenado e 
que precisa de uma urgente reorganização 
para qu fatos como este sejam eliminados 
do serviço público. 

Não é com desculpas de baixos salários que 
vamos acomodar intereses de cidad<los que 
têm a responsabilidade de prestar assistência 
à população t' que não cumprem o seu mais 
elementar dever. Esta posição distorcida e 
a burocratização dos sistema é que produzem 
acontecimentos como o de Planaltina. 

Não é a primeira vez que se noticia casos 
de oniiSsão de socorro em unidades de saúde 
no País. Não estou afirmando que este tenha 
sido o motivo que levou Osamir à morte_. 
J:!sta é mais u~ constatação que agora_cabe 
à Polícia Federal, mesmo porque o Ministro 
e o Secretário de Saúde do Gov~mo já pedi
ram a ab~rtura de inquérito e uma inve_sti~ 
gação rigorosa sobre o fato. 

O Ministro da Saúde tem dito - e nisto 
S. Ex' tem minha concordância - que irres~ 
ponsabilidade no atendimento médico que 
prejudique o cidadão, seja do ponto de vista 
físico ou moral, deve ser punida pela Justiça. 

Mas o que tem feito o Ministro da Saúde? 
Na última sexta-feira, Alceni Guerra já sinali
zou como solucionar este problema. Numa 
operação conjunta com o Secretaria de Saúde 
do Estado, começou um programa de refor
ma administrativa com um severo programa 
de desburocratização, para facilitar O acesso 
do cidadão ao sistema de saúde. 

E fez um apelo, para que partilhemos com 
S. Ex• desta tarefa de conscientização dos 
profissionais de saúde. Acredito que pode
mos colaborar nesta ação utilizando todos os 
métodos de convencimento de que somos ca
pazes. 

Esse assunto_foi muitO debatido;- e já temos 
aq-ui um editori'al do Jornal O Globointítulado 
"A Fraude mais do que falha'', de l~de maio 
Sr. Presidente, esse problema de saúde e_ de 
hospital é um dos mais grave$ qu_e_ o PreSl- _ 
dente Collor ericOnirou para enfrentar. Estou 
certo de que o Ministro Alceni Guerra, com 
a sua capacidade e o seu interesse público, 
vai começar a desmatar os caminhos para dar 
solução ou, pelo menos, melhorar este gravís
simo impasse na vida administrativa brasi
leira que é a saúde pública. 

Estou confiante em que o Presidente Co~ 
llor, com todo o esforço, colocará sua atenção 
sobre o assunto e, com a colaboração do Mi
nistro Alceni Guerra, esses fatos não deverão 
repetir-se. - -

Muito grato a V. Ex~ Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
OSR. JOÃO MENEZES EM SEU DIS
CURSO: 

O Globo, t~-5-90 
FRAUDE, MAIS QUE FALHA 

Com os quatro males que o Ministro Alceni 
Guerra denunciou - corrupção, incompe
tência administrativa, partidárização e absen
teísmo dos profissionais -que se pode dizer 
da assistência do Estado brasileiro à saúde 
do cidadão contribuinte é que ela se formou 
imensa e acinto'sa fraude. _ 
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A contribuição recolhida mensalmente aos 
cofres do Estado por empregadores e empre
gados cria um direito líquido e certo. Não 
é um imposto de administração deixado a 
critério do Estado e suas prioridades. Ela é 
uma cota, para aquisição de determinados 
serviços e benefícios: a assistência à saúde 
e os diversos tipos de seguro sociaol. E tem 
uma destinação reiteradamente definida em 
lei; o que faz com que a assistência à saúde, 
negada ou escamoteada, seja uma fraude, 
sem tirar nem por: -

Contratos regidos por Direito Privado coS
tumam se acautelar contra qualquer brecha; 
e até contra a simples aparência da fraude; 
há um mínimo de respeito mútuo entre as 
partes. Por que, então, se registram fraudes 
tão crónicas e revoltantes num contrato de 
assistência à saúde, em que o Estado brasi
leiro é mais que um interveniente -é parte~ 
também? 

É porque, ou o Estado vai muito rrial, ou 
se omite: todos os males apontados pelo Mi
nistro da Saúde incriminam, de uma forma 
ou de outra, o Estado. Se a assiStência à saúde 
está comprometida por corrupção ou incom
petência- "administrativa, é doença interna do 
Estado, de que lhe cabe purgar-se. 

Esse diagnóstico de assistência pública à 
saúde no Brasil, que nada tem de exagerado 
até porque nada tem de novo, está nas mãos 
do Congresso Nacional, através da Comissão 
de Seguridade Social e Famflia da Câmara. 
E o Congresso não pode se considerar livre 
de qualquer dever e responsabilidade apenas 
por ter colhido o depoimento do Ministro 
Alceni Guerra: cumpre-lhe apoiar o ExCcu
tivo, a fim de dar sentido prático e eficácia 
aos direitos inscritos na Constituição, 

Apoiar o Executivo, para que possa punir 
exemplarmente a corrupção e afastar a in
competência administrativa: a indulgência
com uma ou outra resulta em lesão aos direi
tos adquiridos do cidadão. Apoiá-lo ainda 
na fiscalização severa dos que desafiam mn 
dos princípios básicos da administração públi
ca - a impessoalidade - ao fa'zcr a triagem 
dos pacientes por sua filiação ou simpatia par· 
tidária. E na exigência- de cumprimento do 
dever por parte dos profis~ionais que só com
parecem ao trabalho- quando comparecem 
-para liquidação das fichas de atendimento. 

A propósito, não fica bem à ética dos pro
fissionais de saúde escusai-se pelo maü aten
dimento, alegando salários baixos, falta de 
equipamentos e de medicamentos: e o respei
to ao paciente? E não fica bem ao civbmo 
de uma gente do Estado: desde quando uma 
remuneração insatisfatória (mas- recolhida 
pontualmente) justifica tratamento indecente 
ao paciente quite com o dever da contribui
ção? Deve havl!r algo mais cs:liniular o profis
sional de saúde a assumir a condição de agen
te do Estado. 

Das fQ[has se costuma diúr que ela!. não 
têm causa eficiente; têril cauSãs deficientes 
-e com eSse raciocínio se dilui a r~ponsa
bilidade, deixando que tais falhas se tornem 
crónicas, 3.i0da quando críticas. E assim será, 
enquanto não se vier mais que simples falha, 

nO atendimento do Estado à saúde: enquanto 
não se vir uma fraude clara- como é exigido 
pela natureza contratual desse atendimento; 
e p~r qualquer senso de civismo e de respon
sabilidade social. f 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los Patrocínio. 

Q SR. CARU!S PATROCÍNIO - (PDC 
-TO. Proriun.tia o seguinte discurso. Sem 
revísão do ãradüf.)- Sr.Presidcnte Srs. Se
nadores, nossa presença à tribuna do Senado 
Federal, nesta manhã de sêxta-feira,_ é para 
re !atar um dos aspectos _mais importantes de 
uma problemática que nos áflige atUalmente 
e que, por certo, nos afligirá muito mais nas 
próximas décadas. Tra_ta·se dq problema dos 
idosos no País. -

O Brasil tem sido considerado e qualificado 
conio "um País Jovem", não só pelos seus 
menos de 500 anos de existência- em com
paração aos milêníos de outros países- mas, 
especialmente, em razão de sua estrutura 
populacional, OQ_de o nú_merO de pessoas com 
idade inferior a 25 anos é majoritário. 

No entanto, essa característica tão assidua
mente atríbuída 110 País está não só tendo 
reduzida sua importância, como servindo pa
ra encobrir uma realidade da qual poucos 
têm consciêncía~ __ a pOpulação brasileira está 
erivelhecendo. 

Com ã redução da mortalidade geral e in
fantil, bem como da taxa de natalidade ·
contraríãfldo yrojf:Ções estatíStícas e· previ
Sões- õ resultãdo foi' O aumento da _espe
rança de vida e, propOrcionalmente, da pre· 
sen.ça· de idosos ·em nossa população. 

Em cerca de lÚÚ anos - ou seja, do ano 
da Proclamação da República até agora -
a Iõngevidade dos hrasileiros duplicou, pois, 
naquele ano, a esperança de vida era de 33 
anos, enquanto hoje atingimos a média de 
65 anos. Nos Estados do Sul e do Sudeste, 
chegamos·a 75 anos eintlora nos Estados do 
Nordeste a média caia entre 15 e 20 anos 
pOr ra-zõe~·aemasiadamente conhecidas. 

Outro dado basta-nte"Sigõificativo Sr. Presl~ 
dente. Srs. SenadoreS~ é que a maior taxa 
de crescimento populacional, em nosso País, 
se encontra na faixa etária superior a 60 anos 
atingindo 5% ao ano, percentagem que, nas 
píóXimas décadas; não deverá ser inferiõr ã 

3% ao ano". Enquanto isso, a população entre 
5 e 15 anos deverá manter um crescimento 
da ordem de O,i% ao ano. . 

De um contingente de quase lO milhõe& 
de;: pessoas com mais de 60 anos (3,5 milhões 
tem mais _de 70 anos de idade), segundo esti
mativas da Fundação Instituto Brasileiro de 
Ge~grafia e Estatf?licá-=-:- rn·qE; dáq"Ulli cin· 
co anos este número deverá ser de 12,3 mi
lhões, subindo mais dois milhões, até o ano 
2000. -A -previsão para -o ano 2025 é de que 
tenhamos 35_milhõcs de idosos, subindo do 
16~ lugar para o 6~ lugar entre os países com 
maior percentual de pessoas Iongevas. 

Não pretendemos, ao apresentar esses nú
meros e percentuais, fazer um exercfcio de 

mero conhecimento mas, sim, fundamentar 
nossa argumentação de maneira mais clara 
e objetiva, para alertar os membros desta 
Casa pata tirtfptóbleina que-não é só nosso, 
mas de toda a sociedade brasileira. Apesar 

do evidente quadro de envelhecimento da po
pulação, as ações concretas, no que concerne 
a essas pessoas, ainda são incipientes e insufi
cientes. 

Embora devamos reconhecer que alguns 
esforços vêm sendo empreendidos por algu
mas instituições governamentais, como o Mi
nistério da Saúde, o Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social, inclusive através da 
Legião Brasileira de Assistência, bem como 
de ins[ituições privadas, como o Serviço So
cial do Comércio - SESC, ainda resta muito 
a fazer pelos idosos. 

Como integrante da Subcomissão do Ido
so, instalados no Senado Federal, no ano pas
sado, tivemos, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, a oportunidade de analisar e de conhecer 
amplamente o que se tem feito e o que se 
pretende fazer a respeito dos idosos. Planos 

. existem, assim como programas e projetas 
em andamento ou a serem iniciados neste 
ano, mas há alguns aspe~tos da questã_o que 
merecem ser enfatizados. em busca de uma 
solução que contemple nossa açào política, 
a curto, médio e longo prazos. 

Entre as· dificuldades de implementação de 
uma política que não só concretiza o princípio 
expresso pela nossa Constituição, mas que 
estabeleça uma relação de integração ou de 
complementariedade 'entre as diferentes 

ações em benefício dos idosos, está a necessi
dade urgente de fOI:mação de recursos huma
nos. 

Embora haja uma previsão de manter cursos 
de curta duração, como o de S3úsle Pública 
na Teiceira Idade, da Escola PauÍista de Me
dicina, e o Treinamento em Geriatria Geron
tologia, da Sociedade Brasileira de Geriatría 
e Gerontotogia, onde um mil técnicos deve
rão ser treinados por ann, e de seminário 
soôre aspectos sociais e. de saúde na velhice, 
sempre com apoio do Ministério da Saúde 
e, eventualmente, do Ministério da Educação 
da Orgã:riiz3.Ção PanameriCana de Saúde e da 
Associação Nacional de Gerontologia, ainda 
estamos longe de atingir o cerne do proble-
ma. ·-

Um levantamento feito no âmbito_das uni
versidades e esCoias d~ nívei superior brasi
leiras revela-nos uma realidade surpreenden
te: embora seja reconhecidas, de longa data, 
peta ciência médica, as peculiaridades fisioló_
gicas e fisiopatológicas da chamada Terceira 
Idade,__p.penas cinco instituições, em todo o 
País, oferecem cursos de Geriatria e Geron
tologi3. São elas as FaCuldades de Medícinã 
d~ Rio Grande,de Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul e Florianópolis,Santa Catarina, além 
da _Escola _P!iulis~?:_ de ~edicina e ôo_ Hospital 
de Clínicas da Universídade de São Paulo. 
Essas riüitéiias são optaÚvas e não obriga
tórias. 

Igualmente, apenas quatro Escolas de En
fermagem, de nível superior, incluem em seus 
currículos a disciplina Enfermagem Geriátri-. 
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ca: duas em São Paulo (na Capitãi e em Ribei~ 
rão Preto), uma em Santa Catarina e outra, 
no· Rio de 1 aneiro. Acresça-se a este quadro 
que esses conteúdos não são o~erecidos em 
nenhum curso universitário de Farmácia, 
Odontologia, N utriçáo, Fisioterapia e Educa
ção Física. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, en
tre os cerca de 150 mil médicos atuando em 
nosso País, apenas 200 são especializados _em 
Geriatria e Gerontologia, sendo que, dos 50 
mil enfermeiros formados, nenhum deles tem 
essa especialidade. Ora, os estudos realizados 
nas últimas décadas demonstram que o orga
nismo do idoso bem como sua psique, São 
dotados de características muito especiais, 
que o diferenciam dos outros indivíduos adul
tos. da mesma que as crianças apresentam 
toda uma gama de aspectos médicos bastante 
peculiares. 

Um especialista desta área já constatou 
que, a ser mantida a situação atual, teremos 
no Brasil duas situações graves. de calami
dade pública: de um lado, o menor abando
nado, de outro, o idoso desamparado. Pois 
já em 1987 era constatada. através de pes
quisa uma triste realidade.: 4,5 milhões de 
idosos viviam em situação de penúria. Ap-e
nas 300 entidades, entre asilos, pcnsionatos, 
centros sociais e' casas de saúde, abrigavam 

essas pessoas, quase sempre em condições 
totalmente contrárias às necessidades dessa 
faixa etária. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permita-me 
V. Ex• um aparte, nobre Senador Carlos Pa
trocínio? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com 
muito prazer, ouço o aparte do nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Eu queria ape· 
nas solidarizar-me com V. Ex' pela,_manifes
taçáo, hoje nesta Casa. V. bxl e eu Úr.Ú:mos 
parte da Subcomissão que trata de estudos 
sobre os idosos, e estamos esperando apenas 
se eleja o seu Presidente, para que possamos 

. fazer a reunião final, com !!Presentação do· 
relatório sõ-óre os debates ocorridos e as 
idéias apresentadas, a fim 'de que possamos 
apresentar nossas sugestões; uma delas é exa
tamente a que V. Ex~ acabou de abordar: 
fazer com que haja, em cada Estado, pelo 
menos, em uma Faculdade de Medicina de 
cada Estado obrigatoriamente, a Cadeira pa
ra atender a esse aspecto da Gereatria; tam
bém nas Faculdades de Enfermagem, Fisiote· 
rapeutas em todos os níveis porque, como 
V. Er está explicando- o discurso de V. 
Ex~ é bem claro, lúcido e esclarecedor -, 
não temos, no Brasil, preocupação com ido
sos e, ai cada dia, o nível da faixa etária está 
aumentando numa média muito acentuada 
emnosso1)'aís; por conseguinte, no ano2.000,. 
teremos uma quantidade enorme de idosos. 
Parabéns a V. Ex~, espero que V. Ext- seja 
ouvido pelas autoridades dessa árera. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agra· 
deço o valioso aparte de V. Ex~. que é o 
idealizador dessa Subcomissão de Idosos, e 
dela participante a~ivo. 

Continuando, Sr. Presidente Srs. Senado- 1991, a formação dos agentes de saúde -
res: é bem verdade que temos alguns dados ainda estamos longe do mínimo ideal. 
alentadores, como o fat9 de que 113 da popu· 
laçáo na faixa de 60-69 anos é ec_onomica- O SR. João Lobo - Permite-me V. Ex• 
mente atlva, enquanto 11,5% das, pessoas um aparte nobre Senador Carlos Patrocínio? 
com 70_anos ou--mais participam de atividades o SR. CARLOS PATROCÍNIO _ Com 
econômícas. Cabe_ lembrar, aqui, que todas muito prazer, concedo 0 aparte ao nobre Se-
as pesquisas realizadas em diferentes países, nadar João Lobo. 
constatam que homens e mulheres na faixa 
de_55·65 anos, têm plenas condições de atua- O Sr. João Lobo- Senador Carlos Patro· 
ção no mercado de trabalho. Aliás, consta- cfnio, guero parabenizar V. Er- pelo assunto 
ta~se. também que essas pessoas apresentam que hoJe aborda nesta Casa. Gostei, especial-
pouco problemas de saúde ou de caráter psi- mente, da colocação da frase de V. EX", 
êologico, o que não se verifica entre aqueles quando fala do menor abandonado e do velho 
que estão aposentados ou sem atividade pro- desamparado. E o mais trágico de tudo isso, 
dutiva de qualquer ordem. caro Senador Carlos Patrocínio, é que a dure-

Por t!)_5l_as.essas razões, urge, Sr. Piesidente za da vida, a dureza do enfoque do mundo 
e Srs. Senadores sejam tomadas iniciativa, socia~ista e do mundo capitalista, não encon· 
rápida, e concretas no que coc_erne à forma- trando nenhum futuro na preservação, no es-
ção de recursos humanos especializados no tudo e no cuidado da velhice, porque não 
·atendimento dos idosos, seja em termos·assis- há futuro nela,, deixa-a inteiramente largada 
tênciais, seja em termos de saúde. No âmbito e abandonada. Isso não só ocorre no mundo 
do Mini~tério da Saúde, a política que dire· socialista, mas no capitalista também. A ob· 
ciona o. Programa de Saúde do Idoso rem jetividade_ de ~irar rendimento, de tirar qual-
base errl qUatro-áreas: pesquisa, educação e quer proveito das atividades nas quais se in-
promoção da saúde, formação de recurs_os_ __ ves_t~m, faz CO!Il que o homem despreze, cada 
humanos e assistência. - vez m~s, o_ velho, porque não há futuro 

Desnecessário reafirmar, Senhores, que a- na velhice. o-menor abandonado pode ser 
pesquisa - seja através de levantamentos, cuidado, porque ainda tem todo um futuro 
investigações ou estudos- deve ser o ponto â frente, mas o velho não. Então, é preciso 
de partida de toda e qualquer ação que se que essam~ntalidade seja criada, fomentada, 
pretenda séria e conseqüente, pois é a parttr na sociedade atual, para que o homem come· 
daíquesepodemplanejarprogramaseproje- ce a se preocupar e a investir naquilo que 
tos realmente adequados à realidade nacio· será o futuro de todos nós, se Dão tivermos 
nal. a felicidade de morrer novos. Quero~parabe_-

Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem nizar V. Ex~ pelo discurs·o que pronuncia nes· 
fomentado essas atividades em instituições te momento. 
acadêmicas _e somado a essas ações o apoio 
de Instituições cOmo a Organização Paname
ricana d_e Saúde, o B~mco Mundial, buscando 
utilizar recursos provenientes de fundos de 
pesquisa Instituiç6es goVernamentais como 
LBA e Institutos de Saúde de algumas capi
tais tém participadõ dessas pesquisas. 

A área de prom_oção ç educação em saúde, 
considerada muito importante, iniciou um 
trabalho que está voltado para a comunidade 
e os próprios serviços do setor saúde, através 
da divulgaçã_o de informações impressas, pro
dução de programas de rádio e de televisão, 
na rede educativa e deverá intensificar açóes 
e mecanismos que dizem respeito ao ensino 
à distâncía. Especificamente para os profis
sionais do setor têm sido_ t_raduzido e publi
cados-artigos sobre Geriatria c GeroJl,tOlogia, 
que já atendep:~ a 3 mil pessoas, devendo esse 
número subir para 10 mil, na segunda fase 
do projeto. - -

_,_ Mas. Ó grande obsiáculo, para uma efetiva 
e eficazaçáo junto à população idosa de nosso 
País, é o fato de que a maioria dos técniCos 
em planejamento e execução da assistência 
à Terceira Idade não tem formação técnica 
-formal ou informal. E embora o Programa 
de Saúde -~-e Idoso, do Ministério da __ S!i~de, 
veiihá ãPoiaiu:IO pfOjetOs de cáPãCitação,-ilOs 
Estados e Municípios, que já atingiram aque· 
les que atuam em planejamento e deverão, 
este ano, realizar um programa nacional para 
técnicos envolvidos em assistência e, em 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agra· 
deço o aparte do nobre Senador João Lobo 
que esclarece e: enriquece o nosso pronuncia· 
menta, quando diz que, para a primeira idade 
--a infância, -ainda há investimento. Por 
exemplo: em todas as Faculdades de Medi
cina de nosso País, existe a matéria Pediatria 
~-há também instuições de todos os tipos que 
Cl.fidam da infància em nosso País, embora 
ainda existam milhões de crianças, abando
nadas. Mas, no que diz respeito ã terceira 
idade , pouco se tem feito e, evidentemente, 
se não alertarmos a Nação~ pouco se fará 
nos dias seguintes. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite V. E,r 
um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Ouço 
o aparte do nobre Senador Ney Maranhão. 

--0 Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador 
Carlos Patrocínio, V. Ex~ traz ao Plenário 
assunto de ilp.portância fundamental. Sabe
mos, Senador, que quando terminar esta dé
cada, teremos, no Brasil, mais de trinta mi· 
lhões de brasileiros nessa idade . Muito bem 
disse o SCnadÇJr João Lobo: "a velhice, aqui, 
é tratada - vamos ser francos. vamos ser 
reais- com desprezo; são pessÓas que, para 
a população, já deram o que tinham que 
dar". Essa é a nossa mentalidade ocidental, 
q~e vem com_eletamente de enct>ntro àquilo 
que eu vi na Asia , na China, no Japão, nos_ 
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pafses asiáticos, onde o velho, onde a terceira 
idade é ouvida, é tratada respeitosamente. 
Então, temos que mudar essa mentalidade, 
não só no Ocidente, mas também no nosso 
País. Portanto, o assunto que V,. Ex• traz é 
de importância fundamental, todos nós temos 
que nos concientizar e fazer uma campanha 
séria, neste País, para mudar a mentalidade 
da população, porque as pessoas idosas são 
as que já conhecem a vida têm experiência, 
podem dar exemplos e guiar todos os setores 
da vida pública haja vista que um funcionário 
público, hoje, se aposenta e dificilmente con
segue colocação numa firma; um homem, 
com 45 anos, tem muita dificuldade em arru
mar emprego no País. Por quê? Porque já 
há a meiitalidade de que o homem, nessa 
idade, não dá mais o que seria desejável; 
pelo contrário, ·está no auge, porque apren
deu, conheceu, tem experiência e pode dar 
muito para este País. Os exeinplõS São os 
dos países asiáticos. Portanto, parabéns a V. 
Ex• por esse assunto import~nte _que está 
abordando, neste momento, no Plenário do 
Senado Federal. Muito obrigado! 

O SR. CARLOS PATROCINIO - Agra· 
deço o aparte do nobre Senador Ne}: Mara
nhão, que corrobora com aquilo que disse 
o nobre Senador João Lob_o. Par~e que não 
se investe na terceira idade, porque o idoso 
não tem futuro, mas sabemos que é o idoso 
que dá o exemplo para as gerações vin
douras~ 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. Er um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Ouço 
o nobre Senador Jutahy Magalhães com mui
to prazer. 

O Sr. ,lutahy Magalhães - É maiS uma 
complementação ao pronunciame-nto de V. 
Ex', porque, se prestar atenção, verá que no 
nosso Orçamento da República não tem ru
brica para atendimento dos idosos. Não te
mos verbas específicas para o atendimento 
dessa faixa etária da população brasileira. Ti
ve a oportunidade de apresentar uma emenda 
que foi aceita em parte. V. EXl se recorda 
da discussão que tivemos na Comissão, a res
peito daquelas casas de assistência aos ido
sos? Tive a apretensão de apresentar uma 
emenda que desse recursos para que em cada 
Estado pudéssemos ter essas casas que a Le
gião Brasileira de Assistência tem procurado 
criar mas não tem tido recursos, V. Ex• sabe 
que os asilos, no País não sendo do Estado, 
são quase infamantes, e que aqueles particu
lares vivem da bondade do público, com re
cursos qUe muitas vezes não aparecem para 
o atendimento que se faz necessátio aos ido
sos. - . 

Também sabemos que o melhor atendi
mento é aquele .que os idosos, ·durante o 
dia, possam ter seus momentos de lazer den
tro dessas casas de assistência aos idosos, de 
atendimento médico inclusive, mas que- con
tinuam vivendo no âmbito da sua família, 
sem ficarem isolados, abandonados e desam
parados naqueles asilos. Infelizmente, muito 

deles estão por aí à vista de todos nós. Por 
isso a-cho que a nossa batalha deva ser de 
apresentar recursos específicos para esse 
atendimento, para qUe possãmos, no futuro, 
dar uma assistênCía rilelhor aos idosos. 

. O SR. CARLOS PATROclNIO - Mas 
uma vez agradeço o aparte lúcido, como sem
pre, de V. Ex~- Eu gostaria de dizer que, 
pelas reuniões que tivemos com inúmeros re
presentantes da terceira _idade chegamos a 
conclusão de que os asilos, muitos deles, hoje 
existentes, via de regra representam apenas 
um depósito de velhos mantidos por seus 
usuários que colaboram com uma taxa de 
meio salário _mínimo, advindo da aposenta· 
daria que o FunruraUh_es paga. Normalmen· 
te,é isso que acontece._ O Ideª-1 se:ria Que o 
cidadão pudesse ter o seu lazer, a sua recrea~ 
ção em um asilo a bem estruturado e à noite 
es'tivesse com seps familiares. Essa foi a con
clusão. 

O nobre Senador Jutahy _Magalhães é um 
homem que se preo-cupa com isso e. está pro
curando inserir uma rubrica para que possa
mos angariar do Poder Público os recursos 
necessários para o atendimento à terceira ida~ 
de, -- __ _ 

Continuando,_Sr. Presidente, e_Srs. Sena
dores, a área acadêmica precisa assumir ó 
importante papel de formação dos recursos 
humanos necessários a uma ampla e profunda 
ação junto à população de nosso País. Desta 
tribuna, permito-me sugerir ao novo Ministro 
da Educação, Carlos Chiarem, para que entre 
em contato com o Conselho Federal de Edu
cação, no que tange a este assunto. _ 

.Como participante da Subcomissão do Se
nado Federaf, coloco os_ relatórios e as atas 
d~s reunióe::; Qa, __ Comiss~o à disposição do 
MEC, hem como todas.as infonuaçõe~ que 
o_btivemos e- que temos condições de obter, 
para que o CFE possa analisar a avaliar a 
urgente necessidade de incluir as cadeiras de 
Gerontologia e Geriatria, nos curSos de Me
dicina, Farmáciã, OdOntolOgia, Nutr_ição, Fi
sioterapia e Educação Física, como discipli
nas obrigatórias. 

Com efeito, Sr. Presidente e S.t;s. Senado
r~s. -tramita na Comissão -de Constituição, 
Justiça e Cidadania, _um projeto de lei do 
eminente Siiiador_ Marcos Mendonça, insti
tuinl;lo a caçieir,fl- obrigatória nos cursos de 
Medicina, Fanhãcia, Odontologia, Nutrição, 
Fisioterapia -e outros, em todas as faculdades 
estadu~is QU federais, em cada Estado. 

Mas parece-me que se trata de uma norma 
injurídica, jâ que·com:pete ao Conselho Fede
ral de Educação normatizar essas cadeiras 
nos cursos ·das faculdades. Por isso encare
ce!nOS ao nobre e eminente Minístrõ Carlos 
Çhiarelli, pará(.]ue, em COntãto cOm o COnse
lho Federal de Educação, possa agilizar a in
trodução dessas cadeiras nos _cursos, airida 
que seja apenas de Medicina, Fisioterapia-e 
outros afins. -- - -

O Ministério da Saúde, por rriais- que se 
esforce nuina ação bem estruturada e de am
pla abrangência, não pode assumir, sozinho 
a responsabilidade integral por essa mudan-

ça. É preciso que o· Minis'tüi<fda Educação 
alie-se a esse trabalho de mudança, de; ca~áter 
cultural, educacional _e_social, para que as 
ações voltadas para os idosos tenham a con
sistência e a abrangência que pretendemos. 

O Congresso Nacional tem assumido sua 
parte de responsabilidade, ouvindo a socie
dade, atuando como caixa de ressonância dos 
anseios e das_necessidad_es da população bra
sileira e, especialmente, das minorias, cõmo 
os idosos. Temos_coru;r~tiz_ado es_ses anseios 
e necessidades atrav~ de_ ações e de _leis que 
encontram respaldo na nossa Carta Magna, 
na qual o idoso mereceu o _espaço que lhe 
devemos dar. 

Unamos todos os nossos esforços, cada um 
em sua área de atuação, para que esses mais 
de dez milhões de homens e mulheres, que 
já deram sua contribuição para a riqueza hu
mana e social dessa Nação, tenham a possibi
lidade de viver o oca_so de suas vidas de forma 
digna e ProveitOsa, pOdendo olha-; para trás 
e pensar que o tempo de suas vidas e o espaço 
d6 su:is realizações- realmente valeram a pe
na. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
__ (~uito ~m! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

-Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, após a votação e_aprovação das medidas 
provisórias, articulistas de alguns jornais afir
mararii que o Executiyo _foi"vito_rioso no_ Con
gresso, que o COngreSso deu um voto de con
fianç~ ao_ Poder Executivo e que confirmava 
as tradições do Brasil velho. - _-

Sr. Presiden~e-, _não s_e pOde falai' de uma 
vitória do Poder Executivo_ riO- Congresso co
_mo se foss.e o esmagamento dess_e poder por 
aquele. O CongresSo, na _Verdade, viveu e 
realizou intensamente sua-soberã:nià, sobera
-namente agiu. ApurOu aqUilo que poderia 
ser apurado e, não mexendo na coluna verte
bral do plano do Brasil Novo, aprovou-o em 
sua integridade.__ _ _ 

É que o Congresso, Sr. Presidente, esteve 
e está sempre em sintori.ia com o sentimento 
do povo que, em sua maioria, votoU no Presi
dente Collor e no seu programa de governo. 
O brasileiro, como um todo, esperava uma 
atuação do Gov_erno, fosse ele quem fosse, 
para que desse um "basta" na inflação. E 
o Congresso Nacional tinha e tem o mesmo 
sentimento: algo deve ser feito para que, atra
vés da inflação,.não caísse o país no abismo 
sem retorno. Se s_e modificasse o plano em 
sua linha mestra, seria inviabilizar o combat~ 
a hipeririflação. Foi por isso, com os aperfei
çoamentos realízados, que o Congresso Na
cional apoiou o Plano Brasil Novo. Não_ hou
ve uma vitória do Poder Executivo sobre o 
Legislativo, mas, sim, uma siittonià entre o 
Legislativo e o apelo nacional. 

O Sr. João MeDezes - Permite-me V. E~ 
um aparte? 
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O SR. N,EY MARANHÃO ~Com prazer 
ouço V. EX' 

O Sr. João Menezes - V; EX' faz muito 
bem em focalizar esse assunto entre os Pode
res Executivo e Legislativo. Não existe vitória 
do Poder Executivo nem do Legislativo no 
andamento dos processos, onde cadà um 
cumpre o seu dever. O Presidente da RePó-· 
blica cumpre o seu; mandando para ~ as 
mensagens que julga necessárias para a esta
bilização do seu Governo, e o Congresso, 
também, cumpre o seu dever, aprovando ou 
negando essa ou aquela medida. Durante a 
discussão do Plano Brasil Novo algumas men
sagens receberam mais de mil emendas apre· 
sentadas pelo Congresso. Essa é a provà evi· 
dente de que cada um está agindo dentro 
da sua seara. Com á ·votação, o Congresso 
decide se aprova essa ou aquela medida, mas 
nunca há vitória- do Congresso ou vitória do 
Poder Executivo. V. Ex• faz muito bem em 
frisar esse assunto, pois precisamos acabar 
com essa história de disputa entre o Execu
tivo e o Legislativo. Precisamos é trabálhar, 
o Poder Executivo na sua área e o Legislativo 
na sua. Muito obrigado. 

O SR. NEY MARANHÃO ~Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Sabemos que o Poder Legislativo é a caixa 
de ressO.pância da opinião pública do povo 
brasileir6. Somos um poder desarmado e pre· 
cisamos~ no meu entender, que a imprensa 
falada, escrita e televisionada, dê rilais cober· 
tora ao que este Congresso faz em terffios 
de defesa do País, e deixe de dar informações 
pequenas, tentando denegrir a imagem do 
Congresso. Sabemos que muitos Deputados 
e Senadores vão à tribuna tratar de assuntos 
de interesse da Nação. Out~o-dia a imprensa 
deu uma notícia pequena, sem nenhum refie· 
xo, mas quando se trata de qualquer assunto 
para denegrir a imagem do Congresso é es· 
tampado na primeira página doS jornais, o 
que deve ser mudado_,_ porque quanto mais 
denigrCm a imagem do Congresso mais se 
enfraquece a democracia. Muito obrigado a 
V. EX' 

O Sl". Jutahy Magalhães - Pennite-me V. 
Er um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. EX' 
com muita atenção. 

O Sr. Jutahy Magalhães~ Vou aparteá-lo 
náo só-pelo apreço que tenho a V. Ext, pela 
certeza que tenho de que, quando V. Ex• 
manifesta sua opinião, representa realmente 
o seu pensamento,.~. 

O SR. NEY MARANHÃO ~ Muito obri· 
gado a V. Ex• 

O Sl". Jotahy Magalhães- ... mas princi: 
palmente na quali4adé de Více-Líder do Go· 
vemo. Quero aproveitar a presença de V. 
Ex' na tribuna, já que não pôde estar aqui 
rio início desta sessãO, qUã"ndo manífeitei o 
meu quase desapontamento e minha preocu· 
pação com Uma nota publicada orltem na co· 
luna Painel, de autoria do po.rta·v~z do Go· 

vetno~ Cõmo V. Ex' sabe, o porta-voz conCe
deu UJ.lla longa entrevista, diz~ndo que_ ele 
não fala por si, principalmente quando se ma
nifesta a respeito de parlamentares, mas fala 
repreSentando o pensamento do seu Chefe, 
o P,te$idente da República. As perguntas fei· 
tas foram muito explícitas, tais como as res
postas dadas, dizendo que ele não diz 9 que 
pensa, mas o qu-e· o President~ pensa, o que 
o Presidente quer que ele diga. Se V., Ex' 
teve a oportunidade de ler a citada coluna, 
terá tido a oportunidade de verificar que-Um 
Senador fez críticas ao Go\rern.o. Como 'on
tem o Líder do PMDB havia feitO uni discurso 
de críticas ao Governo ~ recebeu aquela res
posta indelicada -_todos aqui a· c.ondenaram 
--:-_esse Senador também recebeu a resposta 
indelicada - no meu entendimento não a 
liíete-cia - da parte do Presidente. Peço _a 
V. Ex' que transmita ao Planalto que n·ão 
é aceitável esse tipo de política que está sendo 
feita. A critica, como V. EX' acabava de .dizer, 
é um direito deste. COnglissú; é uni -diú~l~9 
dos Congressistas. Se o PieSidente passa a 
ofender a honra do Senador ou do Deputado 
porque este lhe faz algo~ crítica em n-,ty_el 
elevado, V. E~poOeimaginaroqueiráacon~ 
tecer no futuro, quando isso ocorrer com-um 
Sena~or Ou Deputado que tenha pavio curto 
e. d~ ~ resposta diretamente ao Presidente 
e não ao porta-voz. ISso não trará nenhum 
benefício à democracia do nosso País. É hora 
de se dizer um basta. Um Colega nosso é 
~tingido e não temos nada com isso pois só 
nos importamos quando essas balas atingem 
a nós próprios? Não! -Se um Companheiro 
é atingido, todos devemos ter cuidado para 
que isso não-se repita, amanhã, conosoo:Por· 
mo VJce-~fder do Governo, preste atenção 
a- esSaS- coisas, para que não se repitam mâis 
no futuro. 

_ O SR. N.EY MARANHÃO- Nobre Sena· 
dor Jutahy Magalhães, sabemos no senado 
que, quando V. EX'" intervém em qualquer 
a~sunto, de quálquer natureza, V~ Ex~_ o. faz 
conr ã- responsabilidade do mandato.- que o 
povo lhe conferiu e, acima de tudo, como 
uma pessoa que sabe o que quer e tem- o 
respeito da Nação. 

Concordo com V. E~ em númeró e grau 
J?.esse assunto. Tenho um exemplo, nobre Se
nador Jutahy Magalhães. Há muito tempo, 
naquele episódi9 do AI-S, em 1969, quando 
o Deputado Márcio_ Moreira Alves pronun· 
ciou um discurso na Câma_ta ·dos Deputados 
e pediram a sua cabeça, fui um dos Deputa
dos,. nobre Senador, que lutaram', que nega
ram a licença para processar _o Deputado 
Márcio Moreira Alves. Inclusive, havia, na-· 
quela época, da parte dos homens que esta
vam no poQer, a ameaç<_!_de que_ guem vota~se 
coin Márcio Moreiia Alves seria cassado_. É 
pena não estar presente hoje - está num 
bom lugar, junto ao Senhor -o General 
Cordeiro de Farias, meu amigo, a querp. _eu 
disse gessoalmente: "General •. se depender 
do meu voto para defender um Colega, de
fender um Parlamentar, pode cassar o ~eu 
mandato e me botar na primeira lista".-
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. E foi justamente o que aconteceu: fui cas· 
sado, tive os meus direitos poUticos suspen
sos. 

Sou homem de Governo, Senador Jutahy 
Magalhães. Fui o primeiro Senãdor a apoiar 
o Presiôente da República mas, homem in
transigente; defendo o Congresso, defendo 
o Senador, defendo o Deputado, defendo és· 
ta Instituição, de qualquer jeito, porque já 
sofri, na própria pele, esse tipo de prOblema 
que todos nós conhecem_os. 
. No meu entendçr, o Goverilo tem, na mi-_ 

!J.ha pessOa, na pessoa dos Líderes no Senaçio 
e na Câmara, a resposta à altura para qual
quer debate as críticas feitas ao Governo. 
_São _os Líderes na Câmara e no Senado que 
têm obrigação de defender, não qualquer 
pessoa, qualquer Ministro que venha a des
tratar um Senador ou um Deputado. 

Portanto, nesse ponto, comungo com o 
ponto de vista de V. Ex• Muito obrigado. 

O Sr. João Menezes -V. Eif conce"deria 
um aparte_-, nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO --'- Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. JOão Menezes- Apenas um esclare
cimento nesse assunto, porque o eminente 
Senador Jutahy_Mag;;~:lhãesfaz um exame des· 
se caso que V. Ex• está trata-ndo, mas há 
algo que precisa ser acentuado. 

O SR. ['IEY MARANHÃO~ Apenas para 
complementar. Estou respondendo ao aparte 
do nobre Senador. Não Ii o artigo sobre as 
declarações do porta-voz·do Governo. 

O Sr. João Menezes - Perfeitamente. O 
que quero lembrar ao Senador Jutahy Maga
lhães, que ofensa maior dirigiu o Líder do 
PMDB aos Congressistas, quando disse que 
eles estavru;n_ sendo cooptados para votar a 
proposta do Governo. Acho que não pode 
haver ofensa maior do que essa. 

O SR. NEY MARANHÃO~~ verdade. 

O Sr: João Menezes -Então, a ofensa 
para os Congressistas vem do próprio Con
gresso, vem. de um representante do maior 
Partido desta Casa, o PMDB. Muito obri
gado a V. Ex• 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito- obri
gado. 

Podemos até concordar, Sr. Presidente, 
com a afirmativa de que o Legislativo deu 
um voto de confiança ao Governo no com
bate à inflação. E este voto se baseou simpJes
meiite no princípio .de que alguma coisa tinha 
que ser íeita. E o que se apresentou para 
ser feito, com o aval do Congresso Nacional, 
foi a aproVação_do plano. Não foi a vitória 
de um poder sobre outro, mas a vitória do 
bom sensO. A vitória do nosso País. 

Disseram, Sr. Presidente, que as tradições 
do Brasil Velho funcionaram para que o Pla
no do Brasil Novo fosse aprovado. Na velhice 
dos costumes políticos do Brasil, segundo ar
ticulistas, "o costume de os parlamentares 
submeterem suas decisões ao gosto dos go
vernantes". Isto não é. verdade, Sr. Presi-
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dente. A maioria absoluta dos parlamentares 
brasileiros não é e nunca foi subserviente ao 
Poder Executivo. Patriotas e cumpridores de 
seus deveres, antes de se venderem ao Poder 
Executivo, estão mUito mais preocupados em 
sentir e dar uma resposta às necessidades do 
povo. Este sentiniento sempre foi o voto e 
a maneira de vot~.dos parlamentares de hoje 
e de sempre. Hoje, mais do que nunca, a 
necessidade primeira do país é o combate 
a inflação. E votar segundo as necessidades 
do país não é ser subserviente a poder algum. 

.. Espírito de corpo", «Jobbies cooperati
vistas", "sentimentos fisiológicos", '"'Crise de 
identidade do sistema partidário", são críti
cas ou ·análises que discutidas não ficam de 
pé. O que acontece, Sr. Presidente, é que 
o atual Congresso não foi eleito com o Presi
dente Fernando Collor. Daí, a possibilidade 
real de colisão de anseios e não.. de colisão 
de interesse~. Da{ partiram as discussões mui
tas vezes acaloradas. Mas este Congresso, 
que no próximo outubro vai ser renovado, 
não faltou ao pOvo. Sentiu o apelo popular, 
sentiu a nova filosofia do Governo, sentiu 
que ou nos uníamos ou todos estaríamos per
didos, e sem fisiolgismo, sem !abismo de 
qualquer espécie, votou com sua :consciência 
e votou no melhor para o Brasil e para o 
povo. 

Sr. Presidente, escreveu-se por aí que «o 
Congresso deixou a desejar como templo de 
ressonância dos anseios, expectativas, pro
blemas e manifestação maior da sociedade. 
Ora, Sr. Presidente, em toda a história da 
vida política do País, o Congresso Nacional 
foi e continua sendo a caixa de ressonância 
de todos os anseios nacionais. E quando se 
quer acabar com a ressonância dos anseios 
do povo através do Congresso, o que a histó
ria registra é o golpe contra ele, fechando-o. 
De um tempo a esta parte; Sr. Presidente, 
há uma orquestração nacional, de étiCa duvi
dosa, de desmoralização do Poder Legislf!-
tivo. É pena que isso aconteça, porque ne
nhuma democracia fica de pé com a desmora
lização do Poder Legislativo. A história regis
tra que toda vez que se desmoralizou o Poder 
Legislativo, a democracia foi sepUitã.da. O 
Senado Federal, a Câmara dos Deputados, 
através de seus membros, têm que levantar 
a cabeça e a voz para dar um "basta" a essa 
tentativa de desmoralização que já-está CliC:
gando àS raias do insuportável, e que, com 
certeza, 6 feita pOr interesSe-s que não podem 
ser confessados. A nação não pode viver sem 
um congresso forte e respeitado. Sem um Po
der Legislativo atuante, a democracia não po
de ficar de pé. Por isso, Sr. Presidente, os 
pregoeiros da desmoralização do Poder Le
gislativo precisam ser freados em suas sórdi
das e infelizes invectivas. 

O Sr. Cario~ Patrocínio - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Comprazer, 
ouço o aparte de V. EX'. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador 
~ey Maranhão, V. Ex• aborda uma questão -

de fundamental importância. Neste exato 
momento existe uma vontade deliberada da 
grande imprensa nacional em denegrir a atua
ção do Congresso Nacional, dizendo mesmo 
que o Congresso Nacional foi subserviente 
ao Governo Federal ao aprovar as suas medi
das:·o-que existe, na realidad~, a meu ver 
-e este.tambémé o parecer da grande Nação 
brasileira -, é que o Congresso Nacional 
se posicíonou da meneira mais autêntica pos
sível. Sabíamos- como sabemos- que toda 
a Nação brasileira estava ávida por transfor
mações profundas no sistema económico na
cional. O Congresso Nacional não fez mais 
nada além de ratificar e dar o apoiamento 
necessário às medidas do Presidente Fernan
do Collor de Mello. Portanto, comportou-se 
como lfdimo representante de toda a popu
lação brasileira. Para exemplificar, ainda on · 
tem, em Uberaba, Sua Excelência o Presi
dente da Repú~lica,_Fe;:rnando Collor de Me
llo, foi ovacionado, calorosamente aplaudido 
por mais de duzentas mil pessoas, ao passo 
que o Governador de Minas Gerais, Newton 
Cardoso, fói vaiado por maís de dez minutos. 
Então, essa deliberação que existe de dene
grir o Congresso Nacjonal, o Pode.r Legisla
tivo, é_cOisa de pOuca gente. Estamos repre
sentando, com toda a fidelidade, a Nação 
brasileira, que está apoiando o Plano do Pre
sidente Fernando Collor de Mello, que intro
duziu modificações profundas na economia 
bnsileira~ _Graças _a_D.eus, o Plano já deu 
certo, e queirã Deus c_ontiriüe a dar certo,, 
-como vem acontecendo. Agradeço a V. Ex! 
o aparte._ 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena
dor Carlos Patrocínio, o aparte de V. Ex~ 
foi mUito oportuno. Um Congresso forte, 
uma -democracia forte, isso é o que o povo 
brasileiro exíge. · 

Através das· urnas, sabemos que houve 
uma !evolução neste País - uma revolução 
pelo voto, pela liberdade -, e está sendo 
cumprido integralmente o programa que o 
Presidente Collor, por este País afora, pre
gou. Agora-, -para isso temos que ter uma uni
dade, um pensamento, e esse pensamento, 
acima-_de tUdo, é o BraSil. -

V. Ex• acabou de falar que o Presidente 
foi aplaudido por duzentas mil pessoas e o 
Goveniador de Minas Gerais foi vaiado. É 
isSo, nobre Senador, que é a democracia. É 
preferível termos a pior democracia do que 

-a melhor ditadura, porque o povo tem condi· 
ções de se expressar, de se manifestar em 
relação, àqueles que ocuparam os cargos, por 
delegação, e não cumpriram com os seus de

vetes. E o pov9 de Minas deu essa resposta, 
como V. Ex' muito bem falou, ao Gover
nador de Wnas Gerais e ao-Presidente Fer
-nando Co110r. ~POrtantO, agradeço a V. Ex• 
pelo aparte. Isso é o que interessa ao povo 
brasileiro, a liberdade e o respeito aos Pode· 
res constituídos. Muito ,obrigado. 

anseios do povo, que já não mais suportava 
o degringolamento de sua economia por uma 
inflação que tirava a esperançá de qualquer 
um. Os Parlamentares discutiram, fizeiam 
acordos, deixando intacta a coluna vertebral 
do plano Brasil Novo, e assim procedendo, 
cumpriram seu dever. Assim agindo, o Con· 
gresso disse que não seria responsável pelas 
desgraças que poderão se abater. sobre a na
ção se o plano não fosse votado~ ou se o 
plano fosse desestruturado. 

Dizer, Sr. Presidente, que o Congresso vo
tou com os olhos voltados para as eleições 
proporcionais que Se aproxima!fi, dizer "qúe 
o Congresso votou em cima de fisiologismos, 
é não conhecer a têndencia democrática da 
maioria absoluta dos parlamentares que não 
cultuam fisíõlogismos ou se abastardam ante 
interesses subalternos. 

Fisfologismo em política sempre houve 
aqui e em qualquer parte do mundo. Fisiólo
gos existem, mas são poucos. Não é o mal 
da instituição, é a-~rva daninha que aparece 
nas grandes semeaduras. Além do mais, Sr. 
Presidente, não devemos e_sq_uecer que o 
atual Governo declarou guerra a todo fisiolo
gismo e não leva a ~rio quem reza, no caso, 
a oração de São Francisco, que de tão bonita 
e de alto s_entido humano e cristão, alguns 
desabusados a tornarem sinónimo de tudo 
o que é menos nobre em política partidária 
e parlamentar. O Presidente C~llor não acei
ta e nem acolhe qualquer atitude do "dou 
se me Deres." Assim, pois, é uma injustiça 
inqualificável dizer que o Congresso como 
um todo não é mais a ressonância dos anseios 
do povo - porque esta casa é do povo -
e que acordos de bastidores foram feitos, des· 
dourando, assim, o porte viril e independente 
do poder legislativo que nunca se curvou e 
que prefere se quebrar que dobrar-se a qual
quer atitude política menos digna. 

Dizer que ante a pseudofraqueza do Con· 
gresso, cresce a cada dia a atitude ditatorial 
do Presidente Fernando Collor e que este, 
assim, cultua uma política de populismo, le

- vando o Congresso a se comportar como se 
sua lealdade ao Presidente fosse um dever, 
é ir por demais longe na afirmativa, Sr. Presi
dente, pois os poderes são independentes e 
harmónicos. 

Não vejo, não sinto, não percebo, Sr. Pre
sidente, a subserviência do Congresso ao po· 
der Executivo. O Congresso tem cumprido 
seu dever. As medidas provisórias aqui che· 
gam, são estudadas, discutidas e votadas. Se
rão aprovadas ou não pelo voto da maioria. 
Se a maioria votar a favor, serão aprovadas 

e viva, pois, a democracia. Assim, nem de 
longe se percebe qualquer lealdade do Con
gresso como poder ao poder do Presidente 
da República. 

Populismo do Presidente Fernando Co· 
llor? Atitudes ditatoriais? O povo está de 
olhos voltados para Sua Excelência. O povo 
está esperando, Sr. Presidente, que as coisas 

É o Congresso, Sr. Presidente, a ressonân- se tornem melhores. Para melhorá-las o Pre· 
cia hoje e sempre dos anseios da nação. E sidente Fernando. CollQr e sua equipe têm 
foi por isSo, que, acolhendo as medidas provi· envidado todos os esforços. É preciso acre
s6rias, nada fez mais que ir ao encontro dos _ ditar e mais que tudo não perder a esperança. 
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A 'esperança de que, vencendo a inflação, 
o País vai chegar a um porto seguro. O povo 
por isso espera. Logo de início ãpróVOUO 
Plano do Brasil Novo em mais de 80%.-E 
depois de votado pelo Congresso _e posto em 
execução, o apóia -em riiais de 70%. E o Con
gresso, os parlamentares, não deixaram de 
cumprir o seu dever. Sem subserviência. V o· 
tando, pois. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Lobo._ 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na quarta-feira próxima passada, 
o nobre Senador Mauro Benevides, discur
sando nesta Casa, fez apelo para que o Banco 
do Nordeste e o Banco da Amazónia não 
deixassem de figurar como membros do Con· 
selho Monetário. Eis que esse Conselho, da
da a divulgação da lista, excluía de partici
pação os membros representativos desses 
dois importantes órgãos de desenvolvimento 
do Norte e do Nordeste brasileiro. 

Por este motivo, Sr. Presidente, resolvi 
procurar o Secretário de Desenvolvimento 
Regional, Dr. Egberto Baptista e, em compa· 
nhia de alguns Deputados do Nordeste -
baianos, pernambucanos, cearenses e 
piauienses -, estive com S. Ex• para sondar 
as intenções da nova reformulação do desen· 
volvimento regiOnal. 

Sr. Presidente, confesso que estávamos de 
espírito armado pelas divulgações que a im· 
prensa tem dado às declarações feitas pelo 
Dr. Egberto, quando da sua estada em per
nambuco, e já havia uma certa predisposiçãO 
contrária a S. Ex~ por parte dos Parlamen· 
tares que solicitaram a audiéncia. 

Queríamos saber o que o atual responsável 
pelo desenvolvimento regional tinha em men
te ao prestar aquelas declarações, alijando 
inteiramente Os investimentos nã.s regiões 
menos propfcias do Brasil, tais como o semi
árido nordestino e a Amazônia, mais abando
nados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui criado 
numa pequena cidade do Estado do Piau(, 
onde a única proximidade que tínhamos com 
o Governo Federal, àquela época, era o trato 
com o Banco do Brasil. Confundíamos o Ban· 
co do Brasil com o Tesouro Nacional. Por 
esse motivo, ·o gerente do Banco do Brasil 
era o grande líder da nossa comunidade_. Nós, 
empresários, tínhamos que circular, fazer 
uma corte em redor do gerente do Banco 
do Brasil, porque ele era quem determinava 
a vida nesse municípíO-e naS pequenas cidades 
limítrofes a ele. 

Era muito importante a iriaiCãção do ge
rente do Banco do Brasil. Lembro-me de 
que, quando vagava aquele cargo, havia uma 
preocupação de quem seria o próximo ocu
pante. Toda a cidade se voltava para que 
conseguíssemos a indicação de um conter
râneo, de um piauiense, de um cearense, no 
máximo, ou de um pernambucanO.- - ---- -

Lutávamos muito Para que fosse sempre 
um conterrâneo, o gerente do Banco doBra
Sil da nossa cidade. Entretanto, Sr. Presiden
te, dentro de pouco tempo mudamos esse 
tipo de visão, porque verificamos que os me
lhores gerentes que passaram pela nossa re
gião eram sempre homens vindos de São pau· 
lo ou do Rio Grande do Sul, talvez, alguns 

--de Mina_s Gerais. QuandQ :tí_n_hªmo.s um ge
rente do Piãuí ou do Ceará, sofríamos o diabo 
com a nova orientação do Banco do Brasil. 
Parece-me que os gerentes de São Paulo, do 
Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do 
Paraná tinham horizontes mais largos, eram 
homens criados na fartura, abriam os limites 
do Banco; e passávamos muito melhor, com 
gerentes de out_ras áreas do Brasil do que 
com os conterrâneos do Piauí ou os nossos 
vizinhos do Ceará, criados e acostumados 
com a pequenez, com a pobreza, com a rigi· 
dez da nossa terra. 
-- Então, contei ao Dr. Egberto Baptista, que 
é um paulista, essa histór"ia, e disse: "Tenho 
muitas esperanças de que o Sr. será um gran· 
de dirigente da área de desenvolvimento re
gional do Nordeste, porque o Sr. traz a visão 
ampla de São Pãulo, dos lugares mais desen· 
volvidos. E depois, não ficará envolvido por 
esse ou· aquele Estado participante da área 
do Polígono das Secas. Mas, infelizmente, 
Dr. Egberto, as declarações que lhe foram 
atribuídas têm gerado muita preocupação na 
Bancada nordestina. Não podemos aceitar 
esse tipo de colocação, não podemos abrir 
mão de uma conquista que representou 20 
ou 30 anos de luta de Congressistas, nestas 
Casas. Conseguimos colocar_ na Constituição, 
f11zer textos de lei, as prerrogativas dos direi
tos do Norte e do Nordeste brasileiros; cria· 

-mos, regionalizamos o desenvolvimento, am· 
paramos o Finor, criamos o Fundo dé Desen
_volvimento como uma Parte iiitocável, da 
Constituição. Então, não nos interessa que 
ilustres Secretários do Meio Ambiente ou da 
Ciência e Tecnologia, como o Dr, José Gol
demberg, que tem renome internacional, di
gam que não se deve investir no Norte e no 
Nordeste; não aceitamos que o estudo, que 
vai ser feito pela Secretaria de Desenvolvi
mento Regional, diga que o Nordeste não 
merece investimentos, que os investimentos 
são mais rentáveis no Centro-Sul, no Paraná, 
em São Paulo, em Minas Gerais etc. Dessas 
coisas, todos nós sabemos, os investimentos 
no Nordeste tém um retorno muito lento e 
_muito inferior ao das áreas privilegiadas do 
Brasil. Mas, há uma coisa que_ nós queremos 
deixar bem patente. Não aceitamos igualdade 
de tratamento para os desiguais, isso é uma 
grande injustiça que se pratica. O Nordeste, 
cada vez mais, está servindo apenas de reser
_va de mercado pa~a os Estados desenvolvidos 
no Brasil, está criando a mão-de-obra para 
o Brasil. A maior parte da mão-de-obra de 
São paulo, de Minas, do Rio é imigrada do 
Nordeste. O Nordeste fica apenas com os 
custos da infância e da velhice, a idade válida 
do homem, a idade do trabalho, dos 20 até 
os 50_ anos, vai toda emigrada para o centro 
desenvolvido do Brasil, e nós temos apenas 

os custos da formação dessa mão-de-obra. 
Não podemos nos conformar com essa visão, 
somos mais de um terço da população do 
Brasil. Então, não nos interessam os diagnós
ticos das Secretarias da Ciência e Tecnologia 
e de Desenvolvimento Regional, dizendo que 
como o dinheiro está pouco, atualmente, é 

- melhor investir em São Paulo, onde o retorno 
é mais imediato. Qualquer economista de 
"meia-tigela" sabe disso. 

Mas há um sentido de brasilidade que deve 
ser preservado. A continuidade do Território 
nacional, do património desta Pátria única, 
de Língua única, de costumes únicos, de reli
gião quase única, deve ser preservada:-'B isso 
s6 será possível eliminando-se essas gritantes 
desigual?ades de d~senvolvimento, de renda, 
de qualtdade de VIda em todo o Território 
brasileiro. 

Sr. Presidente, o Dr. Egberto ouviu, com 
muita atenção e cordialidade, as nossas colo
cações-e_disse que nunca tinha sido sua inten
ção dizer aquilo. 

Naturalmente, S. Ex• era rim empresário, 
não era nem um tecnocratra, não era- uin polí
tico e nem tecnocrata, mas apenas um empre
sário, um homem que mereceu a confiança 
do Senhor Presidente da República Fernando 
Collor, que foi convidado para preencher o 
lugar da Secretaria do Desenvolvimento Re
gional. Estava, ali, apenas para identificar 
as riquezas, para promovê-las, talveilncenti
vá-las e nunca para acudir necessidades, cala
midades públicas, para atender a essas carên
cias. 

Para isso, havia o Ministério da Educação, 
havia o Ministério da Ação Social etc., os 
vários óigáos -compostos na Administração 
federal. 

O que S. E,C quis dizer, com o seu pronun
ciamento, foi que a sua Secretaria a de Desen
volvimento Regional, não tinhã lUgar p-ara 
caridade_~_ Não é que S. Ex~ quisesse dizer 
que não estava ali para fazer caridade; S. 
Ex' apenas tentou colocar que não havia lu
gar, na sua Secretaria para atender a calami· 
dades públicas, enchentes, secas, desastres 
etc. porque havia, para isso, o Ministério da 
Ação Social, a sua Secretaria de Desenvol
vimento Regional, essas coisas não estavam 
afetas, ele estava apenas tentando ince~tivar, 
provo_car e estimular a criação de riquezas 
nas várias regiões do Brasil. 

Mas, ele foi mal compreendido pela im
prensa. E a imprensa, com aquele sentido 
de, rapidamente, transformar em notícia os 
fatos mais chocantes, jogou essas palavras 
na boca do Dr. Egberto. 

Satrnos convencidos de que o Dr. Egberto 
não teve, realmente, a intenção de dizer que 
o Nordeste era um gueto e que não ia aplicar 
dinheiro em guetos. Ele nunca leve essa in
tenção. Não foram essas as suas palavras. 
As palavras foram mal comprendidas e, de
pois, ele não teve, vamos dizer, o cuidado 
nem a diplomacia necessária de revisar essas 
declarações na imprensa. Como ele reafir
mou, váriaS vezes, é apenas um; empresário, 
é um homem da iniciativa privada e não tem 
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hábito de tratar com a imprensa, de ser diplo
mata, de colocar com cuidado os seus pensa-
mentos. - - -

Mas, quero dizer, dessa primeira tomada 
de posição que tivermos com.·o~Sr. Secretáríó 
de Desenvolvimento Regional, que saímos 
bem impressionados das su~s colocações, da 
sincerid<ide com-que abordou certos temas. 
Por exemplo: quando perguntamos por que 
estava com õ- Banco do Nordeste e a Basa 
parados, respondeu que, realmente, estava 
fazendo uma revisão nesses bancos e que pre
tendia voltassem eles a ser o que inicialmente 
haviam sido, na sua criação- Bancos exclu
sivamente de desenvolvimento; não aceitava 
que o Banco do Nordeste fosse um banco 
comercial, para captação de recursos etc., pa
ra fazer um papel de banco comercial. Ele 
queria fazer retomar o Banco d6 Nordeste 
para o canal inicial de banco exclusivamente 
de desenvolvimento. E ia concentrar essas 
suas agências disseminadas em todo o Brasil, 
principalmente na área do Nordeste, não ia 
deixar que elas extravazassem da área do 
Nordeste, talvez uma agência _ou duas seriam_ 
toleráveis em São Paulo ou em Brasília, mas, 
o restante, pretendia concentrar na área do 
Nordeste brasileiro, como iria concentrai-, na 
área do Norte, o Banco da Amazônia. 

O Sr. Aure_o Mello- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Concedo o aparte 
a V. Ex', Senador Aumo Mello. 

O Sr. Aureo Mello - Quero prestar o de· 
poimento de que, realmente, S. Ex~ está cum· 
prindo essa promessa em relação ã Amazô
nia. O Banco da Amazônia, depois de depu
rado cada vez mais, é hoje, um instituto de 
crédito da maior respeitabilidade, e os seus 
cooiponcmtes têm, realmente, situado na área 
amazônica os interesses do Banco, as transa
ções. E a administração atual, uma adminis· 
tração honrada, após uma administração cor
rupta, que redundou na prisã~ de diversos 
dos seus componentes, é hoje um verdadeiro 
modelo de administração para todo o Brasil, 
na sua tarefa de apreciar, constatar, examinar 
e até fiscalizar, se assim for necessário. 

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço Ó·aparte 
do Senador, que enriquece o meu pronun
ciamento. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOÃO LOBO- Com muito prazer, 
Senador Afonso San~ho, porque é exatamen· 
te o homem autorizado a falar sobre Bancos, 
eis que banqueiro ilustre. 

O Sr. Afonso Sancho- Em primeiro lugar, 
desejo congratular-me com o nobre Senador 
Aureo Mello, por ressaltou a administração 
do Banco da Amazónia. Realmente, o Banco 
da Amazónia tem um Presidente que é o qu-e 
se chama de banqueiro branco, expressão 
usada por um velho gerente do Banco do 
Brasil, lá em Fortaleza, que ..dizia que.existe 
o banqueiro preto e o banqueiro branco, por-

que o Sr. Valdemir Messiãs de Araújo é um 
técnico por excelência, c-ompetente, sério, 
onde ele anda, deixa a marca da sua adminis
tração. Agora, quanto à idéia do nosso Secre
tário de Iechar_as agências do Banco do Nor
deste, acho que não seja uma boa medida, 
mesmo porque o Banco precisa cáptar dinheí
ro e, se capta dinheiro, muito dinheiro, o 
faz nos grandes Estados e não nos Estados 
pobres do N ardeste. Esse dinheiro captado 
é que é trazido para as regiões ·sübdesenvol-

. vidas; se não houver agências, não poderá 
ser captado o dinheiro; ele terá de captá-lo 
através da; caderneta de poupança, porque 
o Bando do Nordeste, hoje, já é habilitado 
a funcionar. De forma que acho que deve 
haver algum reparo nisso, quando o assunto 
for mesmo esquematizado. Não concordo em 
que se fechem as agências, acredito que não 
se devam abri{mais, nunca, porém, se deve 
desfazer assim, automaticamente, de urna 
coisa que p-Ode dar bom resultado, principal· 
mente, no Nordeste. O Nordeste temi defi
ciência de comunicação com as outras praças. 
Assim falo de cátedra, porque, quando mon
tei as agências do meu Banco no Paraná, no 
Rio Grand~ do Sul eem Salvadçr, na Bahia, 
senti o fluxo de negócios que aumentou por
que houve aquela linha de comunicação, em· 
bora existissem outros Bancos com agências. 
Deforma que, quando eu estiver com o nosso 
ilustre Secretário Egberto Baptista, irei acon
selhá-lo a não pensar dessa maneira. S. Ex~ 
deve pensar em trazer mais dinheiro para o 
Nordeste. E dinheiro de todas as maneiras, 
dinheiro do Fundo do Nordeste, dinheiro do 
GõVeino Federal, sem ser dinheiro do Fun
do, e dinheiro de captação para ser aplicado 
no Nordeste. O Banco do Nordeste não pode 
ser inteiramente um Banco de desenvolvi
mento, tem que ser também um pouco co· 
mercialr porque se ele ajuda as indústrias a 
se instalarem, a crescer, tem que ajudar tam
bém essas indústri~_s a dese<J:11tar os seus pa
péis, para ficar-Uma interligação bem maior. 
De forma que era esse dado que eu queria 
apresentar ao meu prezado amigo Senador 
João Lobo, que não são boas mediqas fechar 
agências e não deixar captar dinheiro, para 
os Es_tados subdesenvolvidos. Muito obriga· 
dol 

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço o aparte 
do Senador Afor1so San~ho e, tenho c,erteza, 
seus conselhos serão de grande utilidade para 
o nosso Secretário de Desenvolvimento Re
gionaL Acho que a experiência de um homem 
como o Senador Afonso Sancho não pode 
ser menosprezada. N<!- realidade, levantamos 
algumas dessas objeçóes ao Secretário, quan
do S: Ex• expós o seu pensamento. O Secre
tário tem uma idéia muito precisa do que 
seja Banco de Desenvolvimento e Banco co· 
mercial. S._Ex~ acha que o Banco do Nordeste 
peca em sua função, das normas da sua cria
ção, quando vira um Banco de captação, coo· 
correndo com ·os Bancos particulares. S. Ex' 
acha que não há razão para dispersar força, 
funcionários, tempo, atividades, e atenção 
relativamente ao Banco do Nordeste, no 

ex-ercício da captação, concorrendo com o 
Banco do Brasil, com o Bradesco, com o 
Itaú, com o Bamerindus. S. Ex~ acha que 
já existem demais Bancos comerciais capta
dores de recursos, sob a alegação de que se 
captariam recursos-das Regiões ricas para 
despejá-los nas Regiões menos favorecidas, 
como também tem as suas dúvida-s e acha 
que essas c-oisas não compensam; como, por 
exemplo, concentrar a atenção em aplicar se
riamente, racionalmente, os dinheiros que 
existem na Região, o que poderia ter grandes 
resultados, sem abrir novas frentes de luta, 
que seria a frente da captaçâ"o dos_ Ba!J-COS 
comerciais. 

O Sr. AfonsoSa.ncho--Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO- Pois não! 

O SR. AFONSO SANCHO - E~ gostaria 
de complementar, dizendo que, reãlmente, 
existiam muitas distorções, haja vista que o 
Sr. Camilo Calazans de Magalhães, no Banco 
do Nordeste, para agradar ao saudoso Tao
credo Neves, fez empréstimos para sanea
mento básico dentro de Belo Horizonte! Já 
pensou tirar dinheiro do Nordeste para em· 
préstimo de saneamento a fim de fazer barra· 
gem no Município di-Belo Horizonte? Esses 
fatos terão que ~er corrigidos, porque isso 
fof feito uriicamente com o interesse de ser 
guindado a Presidente-do- Banco do Brasil! 
Ele fez muito mais: emprestou a todos esses 
Governadores, sem nenhuma base de crédi
to, apenas para ter mais uma pessoa que o 
indicasse para o Banco do Brasil! V. Er viu 
o que se fez quando ele saiu da Presidência" 
do Banco do Nordeste? Houve um banquete, 
em Brasília, com 200 parlamentares, em sua 
solidariedade, unicamente porque _ele,
"usando o chapéu alheio". fez o que pôde. 
O Senador Mauro Benevides, quap_do assu-.· 
miu a Presidéncia dO Banco do Nordeste, 
não poderia dizer a situação do Banco; se 
o fL~esse, no outro dia, as suas ações sairiam 
da Bolsa! O Sr. Calazans emprestou quase 
todo o dinheiro do Banco do Nordeste para 
o serviço público, sem uma garantia, sem uma 
certeza da volta desse dinheiro, como ainda 
hoje existe um cemitério de dívidvaS de Go~ 
veP!-o_ estaduais np }3a_!lco <!o .Norc!~ste. ~sso 
é que precisa ser corrigido; fazer empréstimo 
pata o Governo estadual acho que é um de
ver, mas dentro 'dos limites do Governo. 

O SR. JOÃO LOBO- Aceito, com muita 
honra, o aparte do Senador Afonso Sancho1 

que, por ser um argUmento tão forte, fica 
de pé por si mesmo. Não quero contestá-lo, 
nessa briga entre banqueiros, eu não me ·me· 
to.- -

O Sr. Afonso Sancho- Não há briga entre 
banqueiros! 

O SR. JOÃO LOBO:_ Continuo, Sr. Presi· 
dente, a expor os pontos de vista do Sr. Secre· 
táriõ Egberto Baptista. S. Ex~ acha que existe . 
muito dinheiro desviado no Nordeste. Se S. 
E~ tivesse a atenção ou a Cúndição de reter 
para o Nordeste, para a Sudene. as verbas 
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nominalmente atribuídas à Sudene, já estaria 
fazendo uma grande coisa. V. Ex• sabe que 
nas ·grandes ferrovias como, por exemplo, a 
Ferrovia do Aço, a de Tubara.o, '\!árias eletri
.ficaçóes foram feitas com dinheiro desviado 
do Nordeste, da Sudene, para empreendi
mentos em áreas que não têm a ver com o 
semi-árido nordestino. Mas, tudo fica atribuí· 
do como se fosse dinheiro lançado para a 
Sudene. 

S. Ex! estava com os dados na mão e mos
trou que, dos 19 bílhões que haviam sido
talvez nos últimos 10 anos - atribuídos a 
recursos da Sudene, apenas 5 bilhões ficaram 
no Nordeste; os outros 14 bilhões foram dis· 
tribuídas para regiões as mais diversas do 
Brasil. Então, havia só a fama de que esse 
dinheiro fora -alocado para o Nordeste. 

Por exemplo, o PAPP - Programa de 
Apoio aos Pequenos Produtores Rurais, exis
tiam cerca de 18 milhões de dólares que só 
o depósitO, ou a retenção na conta para apli
cação resultou num prejuízO muíto maior do 
que todo o dinheiro investido: apenas 800 
mil dólares 'foram inveStidos do PAPP, en
quanto se pagou, como depósito, mais de 1,8 
milhões de dólares, para que esse dinheiro 
permanecesse disponível. E não foi aplicado 
c.o Nordeste, não foi aplicado junto aos pe
quenos produtores, porque tinha que ter uma 
contrapartida dos Estados nos quais ele seria 
aplicado. Mas, parece que esse Programa de 
Assistência aos Pequenos Produtores Rurais 
não atendia bem às necessidades políticas de 
cada Estado e os Governadores, sistematíca· 
mente, se negavam a fazer a contJ:;apartida 
e o dinheiro ficava parado, retido, enfim, 
uma série de distorções que S. E:.r está firme
mente resolvido a acabar. 

Sr. Presidente, era para esse aspecto que 
desejaria chamar a atenção da Casa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Co_m_ tg_do prazer, 
concederei o aparte a V. Ex• quero apenas 
finalizar o meu pensamento. 

Então, o Dr. Egberto Baptista acha que 
essas coisas têm que ser revisadas. O Canse· 
lho Deliberativo da Sudene, o Conselho-Di
reter da Sudene foi encurtado novamente e 
S. Er avocou para si não a pauta das reu· 
niões, mas a liberação feita pelos vários de· 
partamentos técnicos. da Sudene, dos proje
tas que deverão ser novamente implantados, 
e chamou a si também a distribuição zoneada 
desses recursos: cada Estado terá um percen
tual desses re_cursos, dependendo 1 natural
mente, da sua pujança, da sua população etc-1 

e não ficando certos Estados sem nada e ou 
tros, mais competitivos, coni quase todo o 
bolo dos recursos do Finor_e da Sudene. 

Concedo. neste momento, o aparte ao no
bre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sena· 
dor João Lobo, V. Ex~ está de parabéns em 
trazer ao conhecimento desta Casa não_ ape
nas- os entendimentos que teve das autori
dades do atual Governo, mas apresentando 

os dados que foram discutidos desses entendi
mentos de V. E~ com Deputados da Região 
do Nordeste, e vejo, com satisfação, que vie
ram comprovar o que eu e outros, aqui no 
Senado, dizíamos- poss_p falar mais por mim 
-que muitas vezes eram combatidos pelas 
Bancadas governistas de que no Governo ao. 
terior as aplicações no Nordeste foram infe
riores a de épocas anteriores, quando era um 
Governo de nordestino e de nordestinos, por
que nos Ministérios talvez nunca tenha havi
do taiÍtos nordestinos como no Governo Sar
ney. C9mo no caso do Piauí, citado por V. 
EX', Onde os gerentes vindos do Sul muitas 
vezes eram---melhores do que os da região, 
no caso específiCo de que estamos tratando 
também isto ocorreu; o nordestino não soube 
aplicar, na região, aqueles recursos tantas ve
zes prometidos. Agora, vejo isso com satisfa
ção, porque quando apresentamos críticas 
aqui no Senado, com dados, ilão estamos ape
nas querendo ser contra o Governo, mas esta
mos querendo discutir os problemas e apon· 
tar as falhas para que sejam corrigidas. E 
logo recebemos, em contrapartida, aP.Iausos 
que se_ antec-ipam ãs próprias ações adminis
trativas, numa tentativa de sempre estar 
apoiando o Governo, como se iSso fosse um 
obrigação. Por isso fico satisfeito quando V. 
Ex- traz esses dados, apontando as falhas exis
tentes no passado e que poderão vir a ser 
corrigidas no futuro. Esperamos que isso 
ocorra. Por isso, mais uma vez parabenizo 
V. Ex•, esperando que traga mais informa
ç_ões a iesperro das aplicações dos recursos 
federais no Nordeste e que, no futuro, possa 
trazer notícias alvissa~eiras para nossa região. 

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães pelo seu aparte, 
atento acompanhante de todas as discussões 
que se travam nesta Casa. Por isso mesmo, 
a sua intervenção, num pronunciamento, é 
lii.Uí.tõ valiosa e útil para aquele que está abor
dando determinados assuntos. 

Naturalmente, Senador Jutahy Magalhães,· 
estou contando urna conversa, uma tomada 
de posição que tivemos com o novo Secre
tário do Desenvolvimento Regional, a respei
to de uma área muito crítica da nossa atuação 
parlamentar. Nós, nordestinos, somos muito 
cioSOS-do nosso posicionamento em qualquer 
Governo que se instale, para defender os in
teresses e a preservação do desenvolvimento 
do Nordeste. 

Não sei se o Dr, ~gberto Baptista vai acer
tar. Não sei se a sua administração vai ser 
frutífera para o Nordeste. Não quero fazer 
nenhum elegia; quero apenas abrir esse cré
dito de confiança e deixar que o Sr. Secretário 
tenha tempo de sentar direito na sela, de to
mar nas mãos as rédeas e ver o que é possível 
fazer. 

Quero apenas mostrar a esta Casa que ele 
não deve ser tratado com discriminação, ape
nas porque foi mal interpretado nas suas de
clarações iniciais e porque não é um riorde$· 
tino o ocupante_ dessa Secretaria de Desen
volvimento Regional. Penso, com toda a sin-

ceridade, que talvez seja muito melhor para 
o Nordeste que ele não seja um -nordestino. 
Talvez seja melhor que ele seja um homem 
que não participe daquele posicionarriento 
que o bairrismo nos leva a ter paa;,a com os 
nossos Estados, as nossas regiões. E bom um 
homem de São Paulo para presidir o desen
volvimento regional. Além da visão mais am
pla e mais_ larga que tem do Brasil, ele é 
um homem que não está diretamente envol· 
vida por determinado Estado e por d,etermi~ 
nada região. 

Sr. Presidente, o Dr. Egberto Baptista tem 
essa visão. Se ele vai conseguir impor, na 
sua administração; esses pontos de vista, se 
ele vai conseguir ter JoJças para fazer essas 
coisas, não sei. Acho que o seu propósito 
é bom. Ele _e_stá querendo fazer uma..:r_e_visãQ 
de todos os conceitos da Sudene. Creio que 
não há razão para se destruir a Igreja por 
determinados conceitos que ela esteja usan
do, basta que se troque o padre. Deixe que 
o prédio, _que a Igreja permaneça intacta. 
Vamos até refOrçá-la! Vamos mudar: apenas 
o padre. Vamos ver se a missa ou se a reza 
vai ter outro sentido com esse novo padre. 
Vamos deixar a Igreja intacta! 

Então, Sr: Presidente, Srs. Senadores, 
queria apenas deixar aberto um crédito de 
confiança para o novo Secretário de Desen
volvimento Regional, o Dr. Egberto Baptis
ta. 

Antes de encerrªr_, darei_ um aparte com 
muita honra ao Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- A Sudene transfor
mou-se na grande viúva: tudo se queria tirar 
da Sudene; senão vejamos: por que a Sudene 
participar da telecomunicação? A telecomu
nicação tem Ministério para isso. Eu, sempre, 
como líder de classe, protestei, fiz artigo no 
meu jornal contra isso. O dinheiro da Sudene 
é para outra finalidade, Vou dar um testemu· 
nho muito íntefessante a respeito disso: Em 
1966, o Presidente da Sudene, um Ofidal do 
Exército, foi a Fortaleza e lá nos provocamos 
uma reunião no gabinete do Govemdaor, so
bre a famosa refinaria. Saiu uma solução para 
a refinaria, a de incluí-la nos projetas da Su- . 
dene. Protestei energicamente! Eu disse: "is· 
so é um absurdo, refinaria não tem nada com 
projeto da Sudene, refinaria é um assunto 
que deve sair dos meios da Petr:çbrás o_u, 
então, dos meios do Governo e não da Sude
ne, porque ela já tem muito a atciilder". De 
forma que a Sudene transformou-se na gran
de víúva. Quando se queria uma coisa, era 
lá que se jogava. Se V. Ex~ for lá verá coisas 
absurdas saindo da Sudene que não deveriaiTI 
sair. Nisso não há nenhuma crítica aos seUS 
administradores, são intromissões indébitas 
que contribuem para isso, intromissão de po· 
líticos, de empresários, de Governador.es, l).s 
vezes até mesmo do próprio Governo Fe
deral. 

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte 
e o testemunho que V, Ex~ pre:;.ta neste mo
mento, muito válido, porque realmente é isso , 
que tem acontecido na Sudene. 
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Dei o número e vou repetí·lo: dos 19 bi
lhões que estão alocados para a Sudene, ape· 
nas 5 bilhões ficaram no Nordeste, ficaram 
nas aplicações compat(veis com a atuação da 
Sudene. O restante foi desviado para a cons· 
trução de vias telefónicas, de hidrelétricas, 
de instalação de ferrovias, etc., coisas que 
não tinham nada a ver com o desenvolvi
mento regional, com o desenvolvimento do 
Nordeste, com a atuação da Sudene. 

Parece que o Dr. Egberto Baptista botou 
o dedo em cima desse furo e vamos ter qual
quer providência nesse sentido. É do seu in
tuito fazer uma revisão, maS-nunca extinguir 
os incentivos fiscais. S. Ex~- é Um homem que 
acredita nos incentivos e acha que não há 
outro modo de se desenvolver uma região 
carente e atrasada como o Nordeste, como 
o serqi-árído brasileiro, a não ser com o uso 
racional e cuidadoso dos incentivos fiscais. 

Neste momento, estou encerrando meu 
pronunciamento. Quero dizer a esta Casa que 
acho que o Dr. Egberto Baptista pode ser 
um grande SecretáriO-Regional para a Sude· 
ne e para a Sudam. Era o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-COncedo a -palavra ao nobre Senador José 
Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL- RN. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores: --- -

Ê o Rio Grande do Norte um Estado viável 
pelas potencialidades naturais de que dispõe. 
Entre os diversos recurso_s naturais à dispo· 
sição do Iiorte-rio·gra-ndense está o sal mari· 
nbo. O litoral norte com as suas águas rasas, 
insolação alta e ventos favoráveis, tem gã.ran· 
tido, nos últimos decênios, a extração do sal 
marinho sob a associaçaõ do esforço da mão 
humana ajudada progressivamente pela tec
nologia que se vem incorporando à atividade. 

As salinas se ampliaram, modernizaram· 
se, aumentaram sua produção, permitindo 
que o Estado apresentasse, hoje, uma oferta 
de 85% de todo o sal marinho consumido 
no Brasil. 

Esses dados_ são de significativa relev?ncia 
para a economia nacionaL Das salinas do Rio 
Grande do Norte provem o suprimento das 
necessidades da indústria química de trans· 
formação do centro-sul brasileiro, bem como 
o suprimento de sal para consumo humano 
e animal em todo o País. 

Ao nível do Estado, a extração do sal mari· 
nho associa-se ao aproveitamento de outros 
recursos naturais disponíveis, como o calcár1o 
e o gás natural, permitindo-nos vislumbrar 
a breve consolidação de um parque. industrial 
-refirO-me ao projeto Alcanorte -;impor·. 
tante para o País e capaz de redimir a frágil 
estrutura sócio-económica do Rio Grande do 
Norte. 

As .condições básicas para isso est:lo pron
tas. b preciso dar contínuidade aos· investi
mentos em cutso e, sobretudo, não permitir 
que se deteriorem os equipametnos adqui· 
ridos e estocados ou já montados. 

Sr. Presidente e Ses.._ Senadores, é nesse 
particular que desejo externar a esta Casa 
e ao País uma preocupação que_ deve ser de 
todos nós. Coincidindo com o processo de 
modernização e amplicaça:o do n9osso parque 
salineiro, foi contruído na costa do Rio Gran
de do Norte, um porto singular, o porto·ilha 
de Areia Branca. 

foi o resultado de uma loflga batalha de 
nossas Hderançãs, fazendo ver a importância 
desse equipamento para _o nosso Estado e 
para o País. O sal produzido no Río Grande 
do Norte não poderia continuar sendo one
rado pelo transpo-rte em pequenas quantida
des. As necessidades industriais e o crescente 
consUmO- humano e animal reclamavam ur· 
gentes providências quanto' a uma infra-es
trutura portuária que Permitisse um atendf
me·nto em alta escala. 

-caso isto não fosgê feito, oBrãSU se obriga
ria a desnecessária importações de sal com 
o conseqüente dispêndio de divisas, que po
deria ser elevado. 

Entendendo isso e atendendo aos reclamos 
que todas as clas~es representativas do nosso 
Estado, foi conCretizado o sonho do chamado 
porto-ilha. Sua localização, a consolidação 
e a ampliação da atividade salineira e o ctes· 
cente consumo nacional fízeram dei porto-ilha 
um equipamento de fundamental importân~ 
cia para todo o País. 

Lamentavélmente, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, nos _últimos cinco anos este im~ 
portante e_vital ponto de vista para a econo· 
mia estadual e nacional vem sofrendo um pro· 
cesso_ de constante deterioração. O desgaste 
não é só pelo uso. Constringe-nos diZer, mas 
torna-se indispensável denunciar, que os res
ponsáveis pelo seu gerenciamento demons· 
táiam incompetêricia e descaso pelo patri
mónio público. 

O empregliismo, a má-gerência e o jogo 
d_e interesses políticos de grupos inescrupu
losos fizeram com que a empresa Termisa, 
vinc~!ada á _ ç_~Qlpanhia de Doca.s do Rio 
Grande do Norte - Codern - aumentasse 
suas despesas .administrativas, apresent~sse 
uma situação écóilômico-finanCélias fragil e 
não fizesse a manutenção adequada exigida 
por um equipamento instalado em alto mar 
e, portanto, sujeito 1--ação de agentes corro· 
sivos. 

Faço essas den-únCias por conhecer pessoal
mente o problema e na qualidade de pOrta
voz de produtores de_ sal, de operários vincu· 
lados a essa atividade, bem como de funcio
nários da Termisa, preocupados com a situa
ção apresentada no momento pela empresa 
e~ especialmente, pelo pono-ilha. 

Urgem, portanto, sejam tomadas provi
dências que visem â recuperação do porto
ilha e promovam um ajustamento n_os paw 
drões de gerenciamento da empresa. 

Já ~~vei ess_as preocupações a~ Sr .. Minístro 
da Infra-Estrutura, Dr. Ozires Silva, e trago
as a esta ·casa parã. que possamos, juntos, 
evitar um cOiaps~_ ria atividade salineira res
ponsável por 85% de todo o sal produzido 
no País. 

Este colapso traria conseqlléncias danosas 
não só para o Rio Grande do Norte, mas 
para todo o País. As indústrias, a pecuá!ia 
e a própria população se ressentiriam da falta 
do produto levando o País a transferir divisas, 
importando do Chile, Argentina, Espanha uo 
França, um recurso natural aqui disponível 
a preços mais elevados -e de qualidade irife
ti_or. 

Para que isso não aconteça, peço ao Sr. 
Presidente e aos Srs. Senadores que se asso· 
cien'i a esta minha iniciativa, por considerá-la 
procedente, e a este meu pleito, por ser justo 
e prioritário para o Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR ·sOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
_dente, Srs .. Senadores: 

Regressei de uma viagem que fiz a todos 
os municípios do Estido dê Ro.ndônia, acom
panhado do nosso candidato a Governador, 
Deputado Federal Jos_é Guedes. 

Larnentav~lme_nte,_s6 encontrei, não para 
minha surpresa, mas para minha indignação, 
abandono e caos, acrescidos de um díma d_e 
profunda consternação da população, já de· 
sesperançada com qualquer possibilidade de 
se mudar a situação. 

Não encontrei, em nenhum Município -
de Porto Velho ao CabíXí, riO-eXtá~mo Sul 
do Estado -, senão reclamações, protestos 
veementes e manifestações contrárias a esse 
estado de coisas. 

A par de tudo isso, há que se destacar, 
ainda, a proliferação da corrupção que viceja 
por todos os setores da administração esta
dual, a começar pela sala que o Governador 
Jerónimo Santana ocupa no PaláciO do Go
verno, 

As crises proliferam, ora no setor de EdU
cação, onde as salas de aulas estão em péssi
mo estado de conservação e os professors 
da rede estadual recebem salários insatisfa
t6rios; ora no setor de Saúde, on<ile o prin
cipal Hospital do Estado- Hospital de Base 
-está praticamente com o seu atendiment'o 
paralisado pela ausência das mínimas .c;ondi
ções de funcionamento, fato este denunciado 
pelos diversos sindicatos de trabalhadores do 
Estado; ora no setor energético, com raciona· 
mento de energia em todos os Municípios 
do_ Estado, sem exceção, havendo situações 
em que a população, como é o caso de Ji-Pa
raná, o segundo m-aior Município de Rondô
nià, só tem energia durante quatro horas ao 
dia; ora no setor de preços dos produtos agrí· 
colas, em que o agricultor produz com esforço 
e sacrifício, -mas não tem preços adequados 
ao ressarcimento sequer do preço de custo 
4o produto; ora no setor mineral, em que 
a indústria mineral não tem nenhum incen
tivo e pela ausência de uma política mineral 
destinada a disciplinar os envestimentos a se
rem feitos no s6tor, afora o completo aban
dono em que vivem os garimpeiros de cassite-
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rita e ouro, por todo o Estado, enfim, pela 
auséncia de um modelo de Governo que pos· 
sibilite ao Estado a alav:ancagem do progresso 
e do desenvolvimento. -

O Estado de Rondônia vem perdendo, gra· 
dativamente, importância, no contexto da 
Federação, pela omissão, neglígência e in~ 
competência que têm marcado de forma defi· 
niüva a Administração do Sr. Jerónimo San· 
tana. O qUe se projeta hoje, de Rondônia 
para os resto do Brasil, é o clima de impuni
dade em relação aos agentes do Poder Públi! 
co, que manipulam o dinheiro do povo como 
coisa própria. Veja-se, por exemplo, o recen
te escândalo dos recursos destinados pela 
União Federal para o pagamento do lapas 
relativo ao empregador, no total, à época, 
de Cr$ 119.154398,21. Inexplicavelmente o 
Governo Estadual só recolheu 1,38% do total 
devido, estando assim os servidores públicos 
federais celetistas vinculados ao extinto Ter· 
rit6iio de Rondônia sem as contribuições re· 
ferentes ao empregador, que foram gastas 
pelo Governo Esta-dual, configurando um 
claro crime de apropriação indébita que po· 
deria provocar o impeachement do Gover· 
nadar Jerónimo -Santana. 

Esse dinheiro estava embutido na trasfe
rência feita-pela União para pagamento de 
pessoal. 

Enfim, St. Presidente, e Srs. Senadores, 
há em Rondônia um clima claro de_ absoluta 
desesperança, com todos os setores da admi· 
nistração, sem exceçâo; impregnados pela 
doença da COIIl,lpção. 

Há a esperança generalizada de que,_ no 
dia 3 de outubro, se iniCie um picicesso de 
depuração do Estado, com a punição, após 
a posse do novo governador eleito, dos maus 
gestores dos dinheiros públicos, identificados 
entre aqueles que ainda continuam no Go
verno do Estado e outros que, pressentindo 
o naufrágiO-do barco governamental, já o 
abandonaram, mudando para outras siglas 
partidárias nos dias 2 e 3 de abril último, 
para .confundir a opinião pública indefinida· 
mente. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tenho 
nenhuma dúvida de que o Estado de Ron· 
dônia é viável, a partir da eleição de_ um go
vernador que tenha, como o Deputado José 
Guedes, o compromisso explCcito de fazer um 
governo transparente, justo e humano, volta· 
do inteiramente para a valorização das poten· 
cialidades do Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES; 

Aluízio Bezerra- Carlos De'C"!'Ii- Au
reo Mello -_João Menez~s- CaJlos.Patro
cínio - João Castelo - Alexandre Costa 
-João Lobo -José Agrip-iil.o .;__Raimundo 
Lira- Ney Maranhão - Jutahy Magalhães 
-José Ignácio Ferreira -João Calmon -
Afonso Arinos - Fernando Henrique Car
doso- Irapuran Costa Junior.:......:. Maurício 
Corrêa - Meira Filho - Márcio Lacerda 
-José PaulÕ -Bisol. -- --

. O SR. P:RESIDENTE (Pol)1peu de Sousa) 
-A Presidência .recebeu a Mensagem n~ 114, 
de 1990 (n~' 40(5190, na origem) pela qual o 
Presidente da República comunica ter desig
riado-0 Vice-Presidente da República, Dr. 
Itamar Franco, para chefiar a Missão Espe
dal brasileira à posse do Presidente da Costa 
Rica. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N• 114, DE 1990 
(n• 406/90, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal 

Tenho a honra de levar ao conhecimento 
de Vossas Excelências que designei o Senhor 
Vice-Presidente da República, Doutor Ita
mar Franco, para chefiar a Missão Especial 
brasileira_ às cerimônias de posse do Presi
dente da Costa Rica, Senhor Rafael Angel 
Calderon, a realizarem-se no próximo dia 8 
de maio, em São José, devendo ausentar-se 
do País no período de 7 a 9 de maio de 1990. 

2. A presença do Senhor V ice-Presidente 
da República nas cerimónias de posse do _Pre
sidente da Costa Rica constitui uma homena
g~m àquele país, que vem de comemorar, 
em outubio de 1989, 100 anos de democracia 
e·--cuja diplomacia tem desempenhado rele· 
vante papel no processo de p_acifiC3Ção 'da 
região centro-americana, havendo, inclusive, 
o·"atual presidente Oscar Arias recebido, em 
1987, o Prêmio Nobel da Paz. 

Brasília, 3 de maio de 1990. - Fernando 
-collor. 

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sendo evidente a falta de quorum mínimo 
para o prosseguimento da sessão, a Presi
dência_vai encerrar os trabalhos, designando 
para a ordinária de segunda-feira próxima, 
dia 7 de maio, a seguinte 

Ordem do Dia 

-l-
PROJETO DE LEI DO DF N• 10, DE 19<XJ 

(Em regime de urgência, nos tennos do_ 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n'' 10, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que dispõe 
sobre o aproveitamento, no Distrito Federal, 
de servidores requisitados e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 70, de 
1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 
(Dependendo de parecer da Comissão do 

-Distrito Federal sobre a emenda de Plená
rio.) 

-- ::.. 2-
PROJETO DE RESQLUÇÁO N• 185, DE 

1988 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Dlscussãp-, em turno único~·do Projeto de 
R~solução n9 185, de 1988, de iniCiativa do 
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece 
a estrutura administrativa básica do Senado 

Federal e dá outras providências. (Depen
dendo de pareceres.) 

-3-
Discussão; em turno únicO, do Projeto de 

Lei do DF n~ 9, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que altera 
dispositivo" das Leis n"1 13 e 14, de 30 de 
dezembro de 1988, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 73, de 1990, da Co
missão 

- do Distrito Federal, favorável, com 
emenda que apresenta de n9 l·DF. · 

-4-
DisCussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n~ 13, de 1990, de iniciativa do 
governador do Distrito Federal, que dispõe 
sobre a alteração da tabela de pessoal da Fun· 
dação Zoobotânica do Distrito Federal e dá 
outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'71, de 
1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

-se-
Discussão, em tUrno único, do Projeto de 

Lei do DF n9 16, de 1990, de iniciativa do 
governador do Distrito Federal, que cria 
Centro Interescolar de Línguas de Sobradi· 
nho na Fundação Educacional do Distrito Fe
deral, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 74, da 
Comissão 

- do Distrito Federal. 

-6-
Discussão, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n" 5, de 1989, de' 
autoria do Senador Nelson Carneiro e outros 
senhores senadores, que dispõe sobre a remu
neração dos deputados estaduais e dos verea· 
dores. 

-7-

-Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos MenOonça e ou
tros 24 senhores senadores, que acrescenta 
artigo ao texto COnSfitUCiõiiãl prevehdo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

-8-
Discussão, em plirileifo tu!no, da P-roposta 

de Emenda à Constituição n~ 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
senhores senadores, que acrescenta disposi
tivos ao ato das disposições constitucionaiS 
transitórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu âe Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 3() 
minutos.) 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 19 a 
30 de abiil de 1990 - art. 26'1, fi do Regi
mento Interno.) 
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Projeto aprovado e enviado à sanção do Pre
sidente da República 

-Projeto de Lei da Câmara no 59, de 1989 
(nP 1.246/88, na orígem), que altera os artigos 
176 e 177 da Lei n" 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que instituiu o Código Eleítoral, com 
as alteraç6és promovidas pelas Leis n~ 6.989, 
de 5 de maio de 1982, e 7.332,_ de 1~ de julho 
de 1985, e dá outras providências. -Sessão; 
26-4-90. 

Projetos aprovados e enviados à sanção do 
Governador do Distrito Federal 

-Projeto deLei do DF: nu 94, de 1989, 
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do Deputado 
Francisco Carneiro), que dispõe sobre ?_cria· 
ção da Escola Técnica Regional do Gama 
(Região Administrativa II). - Sessão: 
274-90. 

-Projoto de Lei do DF n" 97, de 1989, 
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão da Deputada Ma
ria de Lourdes Abadia). que cria, no Go
verno do Distrito Federal, um Grupo de Tra
balho para redefinir as Regiões Administra
tivas do Distrito Federal. -Sessão: 27-4-90. 

-Projeto de Lei do. DF no 14, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede· 
ral, que dispõe s_obre o aproveitamento de 
servidores na Carreira Administrativa Públi
cado Dístritci Federal, criada pela Lei n~ 51, 
de 13 de novembro de 1989, e dá outras provi
dências.- Sessão: 27-4-90. 

Projetos aprovados e enviados à Promul
gação 

-Projeto de Resolução no 15, de 1990, 
de autoria do Senador Ney Maranhão, que 
autoriza a instalação, nas dependências do 
Senado Federal, de Gabinete do Líder da 
Governo, e dá outras providências. - Ses· 
são: 27-4-90. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 57, 
de 1989 (no 40/89~ na Câmara dos Depura
dos), que aprova o texto do Acordo Consti· 
tutivo da Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais ..:.... FLACSO. -Sessão: 
27-4-90. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 58, 
de 1989 (n9 98189, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do Acordo Com_er
cial assinado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú· 
b!ica do ZimbábUe, em Harare, em 20 de 
junho de 1989. -Sessão: 27-4-90. 

-Projeto de Resoluçã_o nP 1, de 1990, de 
iníciativa da Comissão de Constituição, Jus· 
tiça e Cidadania, que suspende, de acordo 
com a decisão proferida pelo Supremo Tribu
nal Federal, em acórdão de 19 de novembro 
de 1987, a execução do art. 8~> do Decreto 
n9 68.419, de 25 de março de 1971, nos termos 
do que dispóe o ãtt. 52, iriciso X da Consti-
tuição. -Sessão: 27-4-90. ' 

Projetos aprovados e enviados à Câmara 
dos Deputados 

-Projeto de Lei.do Senado n~' 175, de 
1989, de autoria do Senador Jorge Bomhau

- sen, que dispõe -sobre o salário-educação, 

previsto no § s~ do art. 212 da Constituição 
e dá outras providências. - Sessão: 4-4-90 
(competência terminativa de comissão) 

--....:;Projeto _de Lei do Senado n~ 263, de 
1989, de autoria do Senador Maurício Cor· 
réa, que dispõe sobre a fixação de datas co
memorativas de alta significação para os seg
mentos étnicos nacionais e dá outras provi· 
dêncías.- Sessão: 4-4-90 (competência ter
minativa de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n~ 110, de 
1989, de autoria do Senador Severo Gomes, 
que dispõe sobre a mineração em terras indí· 
genas e dá outras providências. - Sessão: 
16-4-90 (competência terminativa de comis-
são) ~ 

-Projeto de Lei do Senado n~ 21, de 
1990-Complementar, de autoria do Senad~r 
Jarbas Passarinho, que dispõe sobre inelegi
bilidade e dá outras providências.- Sessão: 
26-4-90: - - - ~ 
~ Pú>Jeto de Lei do Senado n" 121, de 

1989, de autoria do Senador Antônio Luiz 
Maya, que protege temporariamente _os in· 
ventos industriais, nos termos do art. s~, 
XXIX da Constituição.-_ Sessão:_274-90. 

-Projeto :ae Lei do Senado_ n~ 320, de 
1"985, de autoria do Senador Roberto Satur· 
nino, que dispõe sobre concessão do adicio
nal de insalubridade aos trabalhadores da ca
tegoria dos Aeroviários, nas funções que es
pecifica. -SeSsão: 30-4-90 (competência ter· 
minatíva de comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n9 261, de 
1989, de autOria do Senador Francisco Ro
Ilemberg, que acrescenta dispositivos, após 
o art. 242, do Título II do Código Eleitoral 
(Lei n~ 4. 737, de 1965, com suas alterações). 
-Sessão: 30-4-90 (competência terminativa 
de comissão) 

Projeto aprovado e enviado .ti Comissão 
Temporária (art. 374, Xlll do Regimento ln· 
temo 

-Projeto de Lei do Senado no 193, de 
1989, de- autoria do Senador Ronan Tito, que 
dispõe sobre o- Estatuto da Criança e do Ado
lescente, e dá outras providênci?. -Sessão: 
25-4-90. ~ 

Projetos rejeitados e encaminhados ao Ar· 
quivo 

-Projeto de Lei do Senadonl'35, de 1989, 
de autoria do Senador João Menezes, que 
extingue o Conselho Monetário Nacional e 
a Secretaria Especial de Administração de 
Preços. - Sessão: _30-4~90 (competência ter~ 
minativa de comissão) _ 

-Projeto de Lei do Senado n'-' 207, de 
1989, de autoria do Senador Odacir Soares, 
que altera o art. 4° e seu§ 29 da Lei n9 5.108, 
de 21 de setembro de 19661 que institui o 
Código Nacional de Trânsito, para aumentar 
o número de ineiDbros do Conselho Nacional 
de Trânsito, riiediante a inclusão de um repre
sentante do Sindicatd da Indústria de Repa· 
ração de Veículos e Acessórios. ~ Sessão: 
30-4-90 (competênc~a terminativa ~e comis~ 
são) -

Projetos prejudicados e enviados ao Arqui· 
VO 

-Projeto de Lei do Senado nl' 255, de 
1989, de autoria d_o Senador.Nelson Carnei
ro, que institui o Código -de Menores e dá 
outras providências. -:- Sessão.:. 25-4-90. 

-Projeto de Lei do Senado n'-' 279, de 
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
que altera os arts. 32 e 34 da Lei n'-' 6.697, 
de 10 de outubro de 1979, que institui o Códi· 
go de Menores, dando-lhe nova redação na 
conformidade da Constituição Federal em 
seu Capítulo VII, arts. 226, § 39 e 227, capilt. 
- Sessão: 25-4-90_ 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de 
autoridades 

-Mensagem n• 93, de 1990 (n• 344190, 
na origem), de 2 de abril do corrente ano, 

· pela qual o Senhor Presidente da República 
suPmete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor Ruhens Vilar de Carvalho, para 
exercer o cargo de Governador do Estado 
de Roraima. -Sessão: 17-4-90 (extraordi
nária) ~ 

-Mensagem n•91, de 1990 (n• 330190, 
ria origem), de 19 de março do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doptor Eiiseu M~rtins, para exercer o 
carg9/ de Diretor de Fiscalização do Banco 
Central do Brasil. - Sessão: 19-4-90 (ex
traordinária) 

-Mensagem n• 92, de 1990 (n• 331/90; 
na origem), de .19 de março do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberaç~o--do Senado a escolha 
do Doutor Joubert Furtado, para exercer o 
cargo de Direior de Administração do Banco 
Central do Brasil. - Sessão: 19-4-90. (ex-
traordinária) ' 

R.equerinlentO ap~vad-o 
-Requerimento n9 82, de 1990, dos Líde

res Mauro Benevides~ Chagas Rodrigues, 
Carlos Patrocínio e Marco Maçiel, de urgên# 
cia, art. 336, alínea c, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei do DF n~ 22, de 1990. 
-Sessão: 27-4-90. 

SUBSECRÍ>T AIÚA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA 

1' Reunião (extraordinária, 
realizada em S de abril de 1990 

Às dez horas do dia cinco de abril de mil 
novecentos e noventa, na Sala de reuniões 
da Comissão, na Ala_ Alexandre Costa, sob 
a presidência c;l.o Senhor Senad~r TeotóniO 
Vilela Filho ~ Vice-Presidente no exercício 
da Presidê11cia, presentes os Senhores Sena
dores Edison Lobão, Ronaldo Aragão, Ger
son Camata, Dirceu Carneiro, Nabor Júnior, 
Ney Maranhão, João Lôbo, Ruy Bacelar, Jo
sé Richa, Francisco Rollemberg, Márcio La
cerda, José Agripinp, Leopoldo P~res e João 
Castelo, re6ne-se a Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura. 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores Aluízio Bezer-
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ra, Âureo Melo, João Lyra, Lourival Bap· 
tista, O lavo Pires, Mauro Borges e Maurício 
Corrêa. -_ 

Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, es
clarecendo que o motivo pelo qual está exer· 
cendo a Presidêncía, deve-se ao fato de com
promissos assurriidos pelo Presidente titular 
no mesmo horário, havendo o mesmo sido 
obrigado a se afastar para atendê-los. Prosse
guindo, passa-se a apreciação das matérias 
constantes da pauta, quando é relatado o Pro
jeto de Lei do Senado n" 110, de 1989, pelo 
Senhor Senador João Castelo, que conclui 
favoravelmente ao mesmo. Após concluso o 
relatório, passa-se a discussão, usando da pa
lavra o Senhor Senador Dirceu Carneiro, que 
enaltece o caráter merit6rio da proposição 
e sua oportunidade como de muito interesse 
ao povo brasileiro, usa também da palavra 
o Senhor Senador Ronaldo Aragão, na mes
ma linha de raciocfnio, para elogiar o bom 
propósito do projeto em questão. Encerrada 
a discussão, passa-se a votação pelo processo 
nominal, registrando-se treze votos favorá
veis. Declarada a aprovação da matéria, e 
face a ausência dos relatores das demais pro
posições constantes da pauta o Senhor Presi
dente determina o adiamento na apreciação 
sobre as mesmas e declara encerrados os tra· 
balhos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almei
da Campos, Secretário da Comissã_o; a pre
sente Ata, que após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONST!TU!ÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA 

7• Reunião realizada em 19 de abril de 1990 

Às dez horas do dia dezenove de abril de 
mil novecentos e noventa, na sala da Comis
são, sob a presidência do Sr. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, Presidente, reúne-se a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

. nia com a presença dos Srs. Senadores Jutahy 
Magalhães, Wilson Martins, Carlos Patrocí
nio, Francisco Rollemberg, Mansueto de La
vor, Maurício Corrêa, Jarbas Passarinho, Jo
sé Paulo Bisol, Afonso Sancho, Mauro Bene
vides, AlufziO Bezerra, João Castelo, Leu
rival Baptista, Edison Lobão e Meira Filho. 
Deixam de compareCei, -por motivo justifi~ 
cado, os Srs. Senadores Leite Chaves, Márcio 
Lacerda, Leopoldo Peres, Marcondes Gade
lha. Odacir: Soares, Chagas Rodrigues, Afon
so Arinos e Olavo Pires. Havendo mímerQ. 
regimental, o Sr. Presidente declara abertos 
os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 
A seguir, passa-se à apreciação das matérias 
constantes da pauta, na ordem determinada 
pelo Sr. Presid_ente. Item 01 - Prpojeto de 

Resolução n" 015 DE_l990, de autoria dos 
Srs. Senadores Ney Maranhão e Marco Ma
ciel, que autoriza a inStalação, nas depen
dências do Senado Federal, de Gabinete do 
Uder do Governo, e dá outras providências. 
Relator: Senador J utahy Magalhães. Pare-

cer: pela aprovação do Projeto de Resolução. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente co
loca em·votação a matéria, que recebe apro
vação unânime. Item 2- Projeto de Lei do 
SenadQ n~ 98, DE 1988,- de autoria do Sr. 
Senador Francisco Rollemberg, que dá nova 
redação ao art. 146 da Lei n~ 1.711, de 28 
de outubro de 1952.- (deliberação termina
tiva) -Relator: Senador Olavo Pires. Pare
cer: pela inéonstitucionillidade do projeto. A 
referida matéria, com vista deferida em reu· 
niáo anterior ao Sr. Senador Áureo Mello, 
é devolvida nesta data, com voto em separado 
pela sua aprovação quanto à constituciona
lidade. Em fase de discussão, fazem uso da 
palavra em considerações ao assunto os Srs. 
Senadores Maurício COrrêa, Afonso Sancho, 
Mauro Benevides, Aluízo Bezerra, Wilson 
Martins, Mansueto de Lavor e Carlos Patro
cínio. Colocado em ._votação, é recusado o 
parecer do relator por dez votos contra dois, 
passando a constituir parecer da Comissão, 
o voto em separado oferecido pelo Sr. Sena· 
dor Áureo Mello, concluindo pela aprovação 
da matéria cjuanto à constitucionalidade. 
ojeto -de Lei do Senado na 207, DE 1989, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que 
altera o art. 4~ e seu § 2~ da Lei n~ 5.108, 
de 21 de setembro de 19_86, que institui o 
Código Nacional de Trânsito, para aumentar 
o_número·de membros do Conselho Nacional 
de Trânsito, mediante a inclusão de um repre
sentante do Sindicato da Indústria de Repa
ração -de Veículos e Acessórios. - (delibe
ração terminativa) - O relator, Senàdor 
Mansueto de Lavor, emite parecer pela rejei
ção do Projeto. Não havendo discussão, colo
ca-se em votação o parecer, que recebe apro
vaçã-o -unânime. Item 4 - Projeto de Lei do 
Senado nY 265, DE 1989, de autoria do Sr. 
Senador Dirceu Carneiro, que diSpõe sobre 
as Comiss6es Parlamentares de Inquérito. -
{deliberação terminativa) -O Sr. Senador 
Mansueto de Lavor, emite parecer pela cons
tituciOnalidade, juridicidade e- aprovaÇão 
quanto ao mérito, com emenda o~ 01 que 
ofer:ece.._Não havendo discussão, coloca-se 
em votação o parecer do relator, que é apro
vado_ por unanimidade. Item 6- Projeto de 
Lei do Senad9 n~ 261, D]3 1989, de autoria 
do Sr. Senador Francisco Rollemberg, que 
acrescenta dispositivos, após o art. 242, do 
Título II, do Código Eleitoral - (Lei n9 

4.737, de 1965, com suas alterações)- (deli
beração terminafiVa).-0-Sr. Senador Mauro 
Benevides, na qualidade de relator, emite pa
reCer pela: Coi1St1tucionalidade e juridicidade, 
e aprovação quanto ao mérito. Não havendo 
discussão, é colocada em votação a matéria, 
que recebe aprovação unânime; abstém-se de 
votar o Sr. Senador' rancisco Rollemberg. 
Item 7 - Projeto de Lei do Senado n~ 128, 
DE 1989, de autoria do Sr. Senador Mário 
Maía, qu-e eStabelece os limiteS entre os Esta
dos do Acre, Amazonas e Rondônia, e regu
lamenta' o--] s~ do art. 12 das Disposições 
Constitucionais Transitórias . ..::... (deliberação 
terminativa)- Relator: Senador LC)ite Cha
ves. Parecer: pela rejeição do projeto. 

Após leitura do parecer, o Sr. Senador 
Aluízio Bezerra solicita vista da matéria, no 
que, é atendido pela Presidência. Item 8 -
Projeto de Lei_do_Senado n~ 188, DE 1989, 
de autoria do Sr. Senador António Luiz 
Maya, que dispõe sobre a realização de levan· 
tamentos períciais em addent~ de trânsito, 
causados por veículo automotor. (delibera
ção terminativa) Relator: .Senador Meira Fi
lho. Pirecer: pela constitucionalidade e juri
dicidade e, aprovação quanto ao mérito. Ma
téria com vista deferida em reunião anterior 
ao Sr. Senador Maurício Corrêa, que devol· 
ve--a com voto em Separado, contrário quanto 
ao mérito. Não havendo discussão coloca-se 
em votação o parecer do relator, que é rejei
tado, passando a constituir parecer da Comis
são o voto do Sr .. Senador Maurício Corrêa, 
que recebe aprovação unânime. Item 10 -
Projeto de Lei do Senado N9 320, DE 1985, 
de autoria do Senador Roberto Saturnino, 
que dispõe sobre concessão do adicional de 
insalubridade aos trabalhadores da categoria 
dos aeroviários, nas funções que especifiCa
(deliberação terminativa). Relator: Senador 
Maurício Corrêa. Parecer: pela constitucio
nalidade e juridicidade da matéria, com apro
vação quanto ao_ mérito. Não havendo discus
são, coloca-se em votação o parecer, quere
cebe aprovação unânime. Item 12-Projeto 
de Lei do Senado n~ 35, DE 1989, de autoria 
do Senador João Menezes, que extingue o 
Conselho Monetário Nacional e a Secretaria 
Especial de Adll}inistração de Preços. (deli· 
beração terminativa) Relator: Senador J uta
hy Magalhães. Parecer: pela n:!jeição da ma
téria, pela inconstitucionalidade. Não haven
do discussão, coloca-se em votação o parecer 
do relator que recebe aprovação unânime. 
Item 19- Projeto de Lei do Senado no 308, 
DE 1989, de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg, que institui o Cadastro Nacional 
de lnfraçõe!i Penais e dá outras providências. 
(deliberação terminativa) O relator, Senador 
Maurício Corrê a- Oferece parecer pela consti· 
tucionalidade, juridicidade e aprovação 
quanto ao mérito. Não havendo discussão, 
passa-se à votação da matéria. que recebe 
aprovação unânime. Item 28 - Projeto de 
Lei da Câmara n~ 59, DE 1989, de autoria 
do Deputado Aldo Arantes, que altera os 
arts. 176 e 177_da_Lei n~ 4,737, d~_15_9e _ 
julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, 
com as alterações promovidas pelas Leis n~ 
6.989, de 5 de maio de 1982, e 7.332, de 
1 ~ de julho de 1985, e dá outras providências. 
O Sr. Senador Maurício Corrêa, na qualidade 
de relator, oferece parecer pela constitucio
nalidade_ e juridicidade e aprovação quanto 
ao 'mérito. Não havendo discussão, é colo
cada em votação a matéria, que recebe apro
vação unânime. Item 30 - Projeto de Lei 
do Senado no 114, DE 1986, de autoria do 
Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre o calendário escolar nas zonas rurais 
e determina outras providências. (delibera
ção terminativa) O Sr. Senador Aluízio Be
zerra emite parecer concluindo pela constitu
cionalidâ.de e juridicidade e aprovação quan-
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to ao mérito. Não havendo discussão, colo~ 
ca-se em votação o· parecer_ que recebe apro
vação unânime. Abstém-se de votar o Sr. Se· 
nadar Jutahy Magalhães. Item 3~- ProjetO 
de Decreto Legislativo n~ 006, DE 1985, que 
aprova os textos da Convenção n~ 137 e da 
Recomendação no 145, da Organização Inter· 
nacional do Trabalho, relativas às repercus
sóes sociais dos novos métodos de processa
mento de carga nos portos, adotadas em Ge
nebra, em 25 de junho de 1973, durante a 
58~ Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho. O Sr. Senador Maurício Corréa, 
relator da matéria, emite parecer co~cluindo 
pela realização de diligências-jUnto ao Poder 
Executivo. Não havendodiscussão, é coloca
do em votação o pate:cer, que é aprOvado 
Por unanimidade. Itern 34- Projeto de Lei 

da Câmara no 70, DE 1989, do Poder Execll· 
tivo, que altera o art. 3~ da Lei no 6.849, 
de 12 de novembro de 1980, que fixa os valo
res de retribuição da categoria funcional de 
Agente de Vigilânci<.J. e dá ÇIU.tras providên· 
das. O Sr. Senador Leite Chaves, relator da 
matéria, oferece parecer concluindo pela 
constituciOnalidade e juridicidade, e aprova
ção quanto ao méritç>. Não havendo discus· 
sáo, coloca-S"e em votação a matéria que rece· 
be aprovação unânime. Item 50 - Projeto 
de Decreto Legislativo no 63, DE 1989, da 
Mesa, que ratifica o Fundo Rotativo da Câ
mara dos Deputados, e dá ontras providên· 
cias. Com a palavra o Sr. Senador Jutahy 
Magalhães, que oferece parecer concluindo 
pela constitucionalidade e juridicidade, e 

aprovação quanto ao mérito. Não havendo 
discussão, passa-se à votação da matéria que 
recebe aprovação unânime. Item 55- Proje-
to de Lei da Câmara n9 91, DE 1989, de 
autoria do POder Executivo, que concede 
anistia às pessoas envolvidas nos fatos que 
menciona. O Sr. senador Edison Lobão emi· 
te parecer pela aprovação do Projeto. Não 

havendo discussão é colocado em votação o 
esta oportunidade, evidencia-se a falta de 
quorum mfnimo para deliberações, o Sr. Pre
sidente encerra os trabalhos da presente reu
nião deixando adiados os demais itens da pau· 
ta'. Nada mais havendo a tratar, eu, Vera 
Lúcia Lacerda Nunes, lavro a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelo_ 
Sr. Presidente. 
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III!Pientes de Seaet'llo 
Nabor Júnior- P.'IDB - AC 
Áureo MeDo- PMDB- AM 
Antonio luiz Maya - PDC- TO 
Lavoisier Maio - PDS- RN 

UDERANÇA DIII'WORIA 

Uder 
Rachid Saldanha Derzi 

Vlce-Udera 
João Menezes 
Leopoldo Peres 
Edison Lobão 
Joio Calmon 
Carlos Alberto 

UDERANÇA DO PMDB 

Uder 
'Ronan Tito 

Vlce-Udera 
Nelson Wedekin 
Leopoldo Peres 

Leite Chaves 
Raimundo lira 
Ronoldo Aragão 

Od Sabóio de Carvalho 
J-Calmon 

Mauro Benevides 

UDERANÇA DO PFL 
Uder 

Edison Lobão 
Vlce-Udera 
Odacir Sc:l8res 
J-Lobo 

UDERANÇA DO PSDB 
Uder 

FertiM1do Henrique Cardoso 
Vlce-Udera 

Chagos Rodrigues 

UDERANÇA DO PDS 
Uder 

Jarbas Passarinho 

UDERANÇA DO PTB 
Uder 

C.rios Alberto 
Vlce-Uder 

UDERANÇA DO PDC 
Uder 

Moósés Abrão 
Vlce-Uder 

Carlos Patrocínio 

UDERANÇA DO PDT 
Uder 

Mário Maia 
Vlçe-Uder 

Mauricio Correa 

UDERANÇA DO PSB 
Uder 

JamiJHaddad 

UDERANÇA DO PMB 
Uder 

Ney Maranhão 
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TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1990 BRASWA-DF 

~~cONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Alexandre Costa, 29 Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo 
o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1990· 

Aprova o texto da Convenção n• 139, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, 
sobre a prevenção e o controle de riscos profissionais causados pelas substâncias ou agentes 
cancerígenos. 

Art. 1'' É aprovado o texto da Convenção n' 139, adotado na 59• Reunião da Organização Interna
cional do Trabalho- OIT, 'realizada em Genebra, no_ano de 1974, que dispõe sobre a prevenção e 
o controle de riscos profissionais causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos. 

Art. 29 Este Decreto. Legislativo entra em ~igor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de maio de 1990. -Senador Alexandre Costa, 2'' Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência. 

CONFEMNCIA INTERNACIONAL 
DO TRABALHO 

Convenção no 139 
Convenção sobre a prevenção e o controle 

dos riscos proílSSionais causados por substân
cias ou agentes cancerigenos. 

A Coriferéncia Geral da Organização In
ternacional do Trabalho: Convocada em Ge
nebra pele Conselho de Administração da 
Repartição Internacional do Trabalho, e reu· 
nida naquela cidade em 5 de junho de 1974, 
em sua qüinquagésima nona re·união; 

Tendo tomado conhecimento das disposi
ções da-Convenção e da Recomendação so
bre a proteção contra as radiações, de 1960, 
e da Convenção e da Recomendação sobre 
o benzeno, de 1971; 

Considerando que é oportunO estf<lbelecer 
normas internacionais sobre a proteção con
tra substâncias ou agentes cancerígenos; 

Teód<:fem conta o _esforço empreendido 
por outras organizaçt5cs internacionais, enl 
especial a ·Organização Mundial da Saúde e 
do Ceiúro Internacional de Investigações so
bre o Câncer, com os quais colabora a Orgni
zação Internacional do Trabalho; 

Depois de ter decidido adotar diversas pro
posições relativas à prevenção e controle dos 
riscos profissionais causados por substâncias 
ou agentes cancerígenos, questão que cons
titui o quirito ponto da ordem do dia da reu-
nião, e · · 

Depois de ter decidido que tais proposições 
revistam-se da forma de uma convenção in
ternacional, adota com a data de vinte e qua
tro de junho de mil novecentos e setenta e 
quatro, a pres_ente Convenção, que poderá 
ser citada_ como a Convenção sobre o câncer 
profissional, de 1974: 

ARTIGO! 

1. Todo Membro que ratifique a presente 
Convenção deverá determinar periodicamen
te as substâncias e agentes cancerígenos aos 
quais estará proibida a exposição no trabalho, 
ou sujeita a autOrização ou controle; e aque
les a que se devam aplicar outras disposições 
da presente Convenção. 

2. As exceçóes a é'sta proibição apenas 
poderão ser concedidas mediante autorização 
que especifique em cada caso as condições 
a serem cump-ridas. 

3. Ao determinar as substâncias e agentes 
a que se refere o § 19 do presente artigo, 
deverão ser levados em consideração os da
dos mais recentes contidos nos repertórios 
de recomendações práticas ou guias que a 
Secretaria Internacional do Trabalho possa 
elaborar, assim como a informação prove
niente de outrQS organismos competentes. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGAC1E,l DA SilVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor.fndustrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

ARTIG02 
1. Todo Membro que ratifique a presente 

Convenção deverá procurar de todas as for
mas substituir as substâncias e agentes cance
rígenos a que possam estar expostos os traba
lhadores durante seu trabalho por substâncias 
ou agentes não cancerígenos ou ponubstân· 
cias ou agentes menos nocivos. Na escolha 
das substâncias ou agentes de substituição deR 
veRse levar em conta suas propriedades cance· 
rígenas, tóxicas e outras. 

2. O número de trabalhadores expostos 
às substâncias ou agentes --cancerígenos e a 
duração e os níveis dessa exposição devem 
ser reduzidos ao mínimo compatível com a 
segurança. 

ARTIGO 3 

Todo Membro que ratifique a presente 
Convenção deverá prescrever as medida!'! a 
serem· tomadas para proteger os trabalhado
res contra os riscos de exposição a substâncias 
ou agentes cancerígenos e deverá assegurar 
o estabelecimento de um sistema apropriado 
de registro. 

ARTIG04 

Todo Membro que ratifique a presente 
Convenção deverá adotar medidas para que 
os trabalhadores que tenham estado, estejam 
ou ocorram o risco de vir a estar expostos 
a substâncias ou agentes cancerígenos rece· 
bam toda a informação disponível sobre os 
perigos que representam tais substâncias e 
sobre as medidas a serem aplicadas. 

ARTIGOS 

Todo Membro que ratifique a presente 
Convenção deverá adotar medidas para asseR 
gurar que sejam proporcionados aos trabaha
dores os exames médicos ou os exames ou 
investigações de natureza biológica ou de ou· 
tro tipo, durante ou depois do emprego, que 
sejam necessários para avaliar a exposição 
ou o estado de saúde com relação aos riscos 
profissionaiS. 

Artigo 6 

Todo Membro que ratifique a- presente 
Convenção deverá: 

a) adotar, por via legislativa ou por qual
quer outro método conforme a prática e a 

EXPEDIENTE 
CENT110 CHIAFJCO DO SENADO FEDERAL 

DIÁIIIO DO COIIIGIIESSO -ClONoU 
Impresso sob • responub1hdo1de da Meu do Senado Fedef'.ll 

ASSINATURAS 

Semestral ...................... _,_ ................ "~··········_·_····· Cr$1.eet,~~ 

Ttr~. 2.200-exempiare~. 

condições nacionais, e em consulta com as · 
organizações internacionais de empregadores 
e de trabalhadores mais representativas, as 
medidas necessárias para efetivar as dispo
síçôes da presente Convenção; 

b) indicar a que organismos ou pessoas in
cumbe, de acordo com a prática nacional, 
a obrigação de assegurar o cumprimento das 
dispOsições da pre~ente Convenção; 

c) compromete-se a proporcionar os servi
ços de !nspeção apropriados para velar pela 
aplicação das disposições_ da presente Con
venção ou c-ertificar-se de que se exerce uma 
inspeção adequada. 

ARTIGO 7 

As ratificaÇões Ioiffiais da presente Con
venção apresentadas, para seu registro, ao 
Diretor-Geral da Repartição Internacional 
do Trabalho. 

ARTIGO 8 

1. Esta Convenção obrigará unicamente 
aqueles Membros da Organização Interna· 
cional do Trabalho cujas ratificações tenham 
sido registradas pelo Diretor~Geral. 

2. Eil.trará eni vlgor -doze meses depois 
da data em que as ratificações de dois dos 
Membros tenham sido registradas pelo Dire· 
to r-Geral. 

3. --A partir desse momento, esta Conven
ção entrará em vigor, para cada Membro, 
doze meses após a data em que tenha sido 
reaHzada sua ratificação. 

ARTIGO 9 

L Todo Membro que tenha ratificado es· 
ta Cmfvenção poderá denunciá-la ao expirar 
um período de dez anos, a partir da data 
em que tenha entrado em vigor, mediante 
uma ata cOmunicada, paii:t Seu registro, ao 
Diretor-Geraf da Orgnização Internacional 
do Trabalho. A denúncia não surtirá efeito 
até um ailó após a data em que tenha sido 
registrada. 
___ 2_. __ Todo Membro que tenha ratificaCio es· 
ta Conv~nção e que, num prazo de um ano 
após a expiração do mencionado período de 
dez an_QS, não faça uso do direito de denúncia 
previsto neste artigo ficará obrigado durante 
um novo período de dez anos, podendo, futu
ramente, denunciar esta Convenção. ao expi-

rar cada período de dez anos, nas condições 
previstas neste artigo. 

ARTIGO 10 

1. O Diretor-Geral da Repartição Inter
nacional do Trabalho notificará todos os 
Membros da Orgnização Internacional do 
Trabalho do registro de quantas ratificações: 
declarações e denúncias lhe comuniquem os 
Membros da Orgnízação. 

2. Ao notificar os Membros da Organi· 
zação do_ registro da segunda ratificação que 
lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral 
comunicará aos Membros da Organização a 
data em que entrará em vigor a presente Con· 
venção. 

ARTIGO II 

O Diretor-Geral da Repartição Jnternacio
nal do Trabalho apresentará ao Secretário
Geral das Nações Unidas, para efeito de re
gistro e em conformidade com o artigo 102 
da Carta das Nações Unidas, uma informação 
completa sobre todas as ratificações, declara
ções e atas de denúncias que tenham sido 
registradas de _.acordo com os artigos prece
dentes. 

ARTIGO 12 

Sempre que julgar necessário, o COnselho 
de Administração da Secretaria Internacional 
do Trabalho apresentará à Conferência uma 
memória sob,re a aplicação da Convenção, 
e considerará a conveniência de incluir na 
ordem do 
dia da Conferéncíã a questão de sua revisâo 
total ou parcial. 

ARTIGO 13 

-1. Caso a Coilférêncíã :idote uma nova 
Convenção que impfique a revisão total ou 
parcial da presente, e a menos que a nova 
Convenção contenha disposições em contrá
rio: 

a) ratificação, por um Membro, da Nova 
Convenção reVisora implicará, ipso jure, a 
denúncia imediata desta Convenção, não 
obstante ·as disposições contidas no artigo 9; 
desde que a nova Convenção revisora. tenha 
entrado em vigor; 

b) a partir da data em que entre em vigor 
a nova Convenção revisora, -a presente Con-
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venção cessará de estar aberta à ratificação 
por parte dos Membros. 

2. Esta Convenção continuará em vigor 
em qualquer hipótese. em sua forma e con-

teúdo atuais, pai'a os Membros que a tenham 
ratificado e não ratifique!l_l_ ~Convenção revi
sora. 

AlniCO 14 

As versões inglesa~ francesa do texto desta 
Convenção são igualmente autênticas. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Alexandre Costa, 2' Vice-Presidente dá Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 4, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais- FLACSO. . 

Art. 1'' É aprovado o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais- FLACSO a que o ·Brasil aderiu em 19 de julho de 1988. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo enüa em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federá!, em de maio de .1990. - Senador Alexandre Costa, 2•' Vice-Presidente, no 

exercício da Presidência. 

ACORDO SOBRE A FACULDADE 
LATINO-AMERICANA DE 

CitNClAS SOCIAIS 
(FLACSO) 

As Altas Partes Contratantes 
1. Recordando a criação, em 1957; da Fa· 

culdade Latino-Americana de Ciências So· 
ciais, em Santiago do Chile, em aplícação 
das recomendações da Primeira Conferência 
Regional sobre o Ensino Universitário das 
Ciências Sociais na América do Sul, que se 
reuniu em maiço de 1956, no Rio de Janeiro, 
e do item, da Resolução 3.42, aprovada pela 
Conferência Gerar da Organização das Na· 
ções Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), em sua nona reunião 
celebrada em Nova Delhi, em novembro de 
1956; 

2. Reafirmando a importància da contri· 
buição deste organismo através das suas sedes 
acadêmicas, programas e projetas aos desen
volvimento em toda a América Latina do en· 
sino e da pesquisa em ciências sociais, desde 
a sua criação até o momento presente; 

3. .Considerando que, para o desenvol
vimento e a integração latino-american-a, é 
necessário aumentar a colaboração destes 
países no campo das ciências sociais ãtravés 
de instituições regionais de alto nível, que 
cooperem com os governos e com as univer
sidades e institutos nacionais, prepãnindo 
pessoal técnico e prestando assistência técni
ca e assessoria quando necessário; e 

4. Decididas ã. prestar a estes organismos 
seu completo apoio moral, intelectual e finan· 
ceiro, de acordo com as modalidade!:i_gu~ a 
seguir se definem, deliberaram fortalecer ins
titucionalmente a Faculdade Latino-Ameri· 
cana de Ciências Sociais, mediante a ãprova· 
ção do seguinte Acordo: 

ARTIGO I 
Natureza e Fins 

1. A Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais, que daqui por diante se de
nomina "FLACSO". é um organismo inter
nacional de caráter regional c autônomo, 
constituído pelos países latino-americanos do 
Caribe para promover o ensino e a pesquisa 
no campo da ciências sociais. 

2. Sempre que neste Acordo se empre
guem os termos "América Latina", "Latino
América" ou "Latino-Americano", enten
der-se-á que compreendem os países da re
gião do Caribt!. 

3. O carátcr efetívamente regional e au· 
tônomo da FLACSO está assegurado pelo 
recrutamento de um corpo docente e admi
nistrativo internacional integrado por espe
cialistas latino-americanos, e na medida do 
p'ossível de acordo com uma adequada repre
sentação geográfica regional; pelo seu pro
grama de ensino e pesquisa, que levará em 
conta as necessidades científico-sociais da zo· 
na; pela seleção dos seus alunos regulares, 
principalmente latino-americanos formados 
pelas unidades dess_es países; pelas bolsas, 
de estudo que se outorgarão, na medida do 
possível, de acordo com urna adequada repre
sentação cultural e geográfica de toda a re
gião, e pelo efetivo apoio, participação e fi
nanciamento dos governos Latino-America· 
nos. 

4. Poderão ser membros da FLACSO os 
Estados Latin_os-Americanos que sejam 
membros da Unesco. Serão membros da 
FLACSO os Estados Latino-Americanos que 
hajam aderido ao presente acordo, conforme 
as disposições do artigo XV. 

5. Para garantir sua função regional, a 
FLACSO poderá realizar suas atividades em 
qualquer um dos países da América Latina, 
ficando facultada para tais efeitos a estabe-

lecer sedes acadêmicas, progrãmaS ·e proje
tos, nos pafses da região. 

ARTIGO 11 
Funções 

As funções principais da FLACSO- serãO: 
a) assegurar a formação de especialistas 

em Ciências Sociais na América Latiria, atra~ 
vés de cursos de pós-graduação e especia
lização; 

b) realizar pesquisas na área-das Ciências 
Sociais sobre assuntos relacionados com a 
problemática latino~americana; 

c) difundir na regüío latino-americana, por 
todos os meios e com o apoio dos governos 
e/ou das instituições, os conhecimentos das 
Ciências Sociais, sobretudo os resultados das 
suas próprias pesquisas; 

d) promover o intercâmbio de materiais 
de ensino de Ciências_ Sociais para Ainérica 
Latina; 

e) colaborar com as instituições universi· 
tária~ nacionais e com organismos análogos 
de ensino e de pesquisa na América Latina, 
a fim de promover a cooperação no campo 
que lhes t! próprio. Para tais deitas, procu
rará a colaboração dos organismos interna· 
cionais, regionais e nacionais, tanto governa
mentais como não governamentais; e 

f) em geral, realizar todas aquelas ativi· 
dades acadêmicas relacionadas com as Ciên
cias Sociais, que conduzam ao desenvolvi~ 
mento e à integração dos países da região 
latino-americana. 

ARTIGO III 
Órgãos de Gm:erno da FLACSO 

1. São órgão de Gqvemo da FLAÇSO: 
a) A Assembléia Geral; 
b) O Conselho Superior; 
c) O Comitê Diretivo; e 
d) Os Conselhos Acadêmicos. 
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ARTIGO JV 
~sembléia Geral 

1. A Assembléia Geral é o órgão máximo. 
e está formada por um representante de cada 
Estado-membro, designado pelo seu Gover· 
no, com voz e voto. Os Estados Latino-Ame
ricanos que ainda não hajam aderido ao pre
sente acordo poderão participar na qualidade 
de observadores. Também poderáo ser convi· 
dados a participar como observadores os Es· 
tados, as instituições, organismos e centros 
que cooperam com a FLACSO, assim cofio 
os cientistas sociais que hajam ocupado os 
cargos de Presidente, Secretário-Geral, Dire· 
to r de Escola, Instituto ou Sede, ou de Dire
tor de Programa da FLACSO. 

2. A Assembléia Geral deverá reunir-se 
obrigatoriamente. em caráter ordinário, a ca~ 
da dois anos, notificando o Conselho Supe
rior da FLACSO, com quatro meses d~ ante
cipação, os Estados-membros sobre o lugar, 
data e ordem do dia provisória da reunião. 
Igualmente se notificarão os demais _Estados 
Latinos-Americanos. 

3. A Assembléia Geral poderá reunir-se 
extraordinariamente a pedido da maioria do~ 
Estados-membros, ou quando decida o Con
selho Superior por maioria de votos, ou p_elo 
voto unânime dos Estados que sejam mem· 
bras deste. 

4. A Assembléia Geral tem as seguintes 
funções: 

a) determinar a política geral da instituição 
e as relações da FLACSO, na qualídade de 
pess-oa jurídica internacional, com os Esta
dos-membros; 

b) examinar e aprovar, quando for o caso, 
os relatóriOS- periódicos apresentadoS pelo 
Conselho Superior sobre as ativídades e a 
gestão financeira da FLACSO, assim como 
o programa de atividades c o orçamento glo· 
bal' 

c) fixar o montante das quotas correspon· 
dentes a cada Estado-membro; 

d) fixar o número de integrantes do Canse· 
lho Superior e eleger, por um período de 
dois anos, os seus membros; 

e) autorizar o Conselho Superior e o Secre
tário-Geral da 

FLACSO tomar decisões naquelas matérias· 
específicas -que a Assembléia estime conve~ 
niente; 

f) eleger os diretores de Sede, entre oscan· 
didatos apresentados pelo Conselho Supe· 
rior, por um período de quatro anos, poden~ 
do ser reeleitos por um período adic_içmal; 

g) eleger o Secretário-Geral da FLACSO 
entre os candidatos apresentados pelo Canse· 
l.ho Superior, por u·m período de quatro anos, 
e removê-lo, quando seja o caso. Poderá ser. 
reeleito por um período adicional, devendo 
a eleição recair sobre u-m cientista social lati· 
no-americano; 

h) aprovar a criação de Sedes Ac~dêmicas 
nos Estados Membros, por proposta do Con· 
selho Superior; 

i) fixar a sede do Secretário Geral num 
J;stado Membro, ba!ieado num convênio assi· 

nado entre a FLACSO e o Governo corres
pondente; . 

j) fixar seu próprio regUlamento. 

ARTIGO V 

O Conselho Superior 

1, O Conselho Superior é um órgãO auxi
liar da Assembléia Geral e atuará como meio 
de vinculação entre a FLACSO e os Estados 
Membros. Está integrado por: 

a) representantes designados pelos Gover
nos dos Estados Membros, eleitos pela As
sembléia Geral, entre os quais se incluirão 
os que a FLACSO tenha nas Sedes Acadê· 
micas. O número de Estados representados 
será fixado pela Assembléia Geral; não será 
inferior a quatro, e sempre maior que o de 
cientistas sociais eleitos a título pessoal. 

b) cientistas sociais latino-americanos, de 
diferentes nacionalidades e de alto nível aca
dêmico, nomeados a t(tulo pessoal pela As· 
sembléia Geral. O número será fixadO pela 

-Assembléia Gefal e não será inferior a três; 
c) o Presidente em exercício do Comitê 

Diretivo, o qual terá direito a voz. 
2. O ConselhO Superior se reunirá, em ca

ráter ordinário, uma vez ao ano, na data e 
lugar que determine~ Presidente do mesmo. 
Extraordinariamente, poderá reunir-se com 
a aprovação da maioria dos seus membros, 
a pedido de um Estado Membro, ou do Presi
dente do Conselho. 

3. São funções específicas do Conselho Su-
perior: _ __ 

a) eleger dentre seus membros o Presiden
te do_Conselho Superior, por um período de 
dois anos. A eleição deverá recair num cien· 
tista social latino-americano de reconhecido 
prest(gio acadêmico; -

b) determinar a política acadêmica da 
FLACSO, de acordo com as orientações esta
belecidas pela Assembléia Geral; 

c) examinar e aprovar o relatório anual so
bre as atividades acadêmicas e outras da 
FLACSO e seu orçamento anual efetivo por 
programas apresentados pelo Comitê Díre
tivo; 

d) revisar as 'relações da FLACSO com os 
Estados Membro~. os convênios e programas 
que esta mantém com organismos governa
mentais, nacionais e internacionais, assim co~ 
mo com as instituições e centros de ciências 
sociais da região. 

e) resolver os conflitos que possam apare· 
cerno processo de exigi! responsabilidades, 
de acordo com a regulamentação correspon
dente; 

f) propor à Assembléia Geral a criação de 
Sedes Acadêmicas; 

g) propor à Assembléia Geral os candi
datos ao cargo de Diretor de Sede, prévia 
consulta com o Conselho Acadêmico respec
tivo, deveD.do recair a escolha num cientista 
de reconhecido prestígio; 

h) propor à Assembléia Geral os candi · 
-datas ao cargo de Secretário Geral, devendo 
recair a escolha num cientista social de reco
nhecido prestígio; 

i) autorizar o Comitê Diretivo a que, díre
tamente ou por mandato, realize gestões ante 
governos de outras regiões, assim como ante 
instituições nacioriais e internacionais, com 
o -objetivo de obter apoio institucional e fi
nanceiro para as atividades da FLACSO; 

j) nomear interinamente, até a próxima 
Assembléia Geral, os Diretores de Sede, o 
Secretário Geral e os cientistas sociais mem
bros do mesmo Conselho, em caso de impe
diento de algum titular; 

k) estabelecer programas em qualquer 
país da região e nomear seus diretores entre 
os candidatos propostos pelo Comitê Dire· 
tivo. A eleição deverá recair num cientista 
social latino-americano. O Diretor Pêrffiane~ 
cerá quatro anos no ~eu cargo, podendo a 
mesma pessoa ser eleita para outro período; 

I) estabelecer, por proposta do Comitê Di
retive, os títulos, graus, diplomas e certifi
cados que a FLACSO outrogrará; 

m) apresentar um relatório, a cada_ d<!is _ 
anos, à Assembléia Geral, sobre a situação 
da Faculdade; 

n) aprovar os regulamentos internos do 
Comitê Diretívo e dos Conselhos Acadêmi
cos e os outros regulamentos da Faculdade; 

o) realizar todas as tarefas que lhe deter
mine a Assembléia Geral; e 
- p) estabelecer o seu próprio regulamento. 

4. O Presidente do Conselho Superior tem 
as seguintes atribuiçõ_es: 

a) presidir o COnselho Superior da FLAC
SO, organizando o trabalho do mesmo; 

b) convocar as Assembléias Gerais ordiná
rias e extraordinárias da FLACSO; e 

c) realizar aquelas funções que lhe enco· 
mende a Assembléia Geral ou o COnselho 
Superior. 

ARTIGO Vl 

O Comitê Diretivo 

1. O ComitéDiretivo está a cargo da coor· 
denação das atiVidades docentes, de pesquisa 
e de cooperação técnica da FLACSO. Está 
integrado por: 

a) os Diretores das Se_des Acadêmicas da 
Faculdade, os quais o presidirão em forma 
rotativa, por um ano; 

b) um professor do quadro da FLACSO, 
que será eleito em forma rotativa pelas dife· 
rentes- Sedes. Permanecerá um arto em suas 
funçóes; 

c) um representante dos programas, desig· 
nado pelo Conselho Superior, rotativamente, 
por um ano; 

d) o Secretário Geral. 
2~- _Q Comitê Diretivo se reunirá pelo me· 

nos quatro vezes por ano, convocado pelo 
seu presidente. . 

3. As funções específicas do Comitê Dire-
tivo são: - -

a) elaborar os planos e programas acadê· 
micos, de acordo com a política acadêmica 
estabelecida pelo Co~elho Superior; 

b) apresentar ao Conselho Superior os re· 
latórios e orçamentos anuais por programa, 
a que se refere o art. V,§§ 39 , item c; 
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c) autorizar as nomeações do pessoal aca
dêmico e administrativo internacional das Se· 
des e dos Programas, por proposta dos seus 
diretores, mantendo, dentro do possível um 
critério de distribuição geográfica rcgio~al · 

d) propor a criação de programas e a n~-
meação dos seus diretores; -

e) elaborar os diferentes regulamentos- da 
Faculdade, não previstos em outros parágra
fos deste Acordo, para sua aprovação pelo 
Conselho Superior; -

f) autorizar modificações menõres do or
çamento anual eú~tivo, de acordo com os re
gulamentos correspondentes; _ 

. g) propor e examinar as relações, convê· 
mos e acordos que, com gove-rnos e Com di
versas instituições nacioriais e internacionais, 
mantenham o Secretário Geral e os Diretores 
das Sedes Acadêmicas, de acordo com as 
orientações estabelecidas pela Assembléia 
Geral e o Conselho Superior; e 

h) propor ao Conselho Superior oS títulõs, 
graus. diplomas e certificados que a Flacso 
deva outorgar. 

ARTIGO VII 
O Secretário-Geral 

1. O Secretário Geral é o responsável pe· 
la execução dos mandatos da Assembléia Ge· 
ra!, do Cõnselho Superior e do Comitê Dire
tivo. 

2. O Secretário Geral desempenha as se· 
guintes funções, de caráter essencialmente 
regional: 

a) exercer a representação geral legal da 
Flacso; --- _ 

b) atuar como Secretário da Assembléia 
Geral, do Conselho Superior _e do Comitê 
Diretivo; 

c) preparar os relatórios, os orçániehtos 
e prestar contas anuais da Faculdade ao Co
mitê Diretivo; 

di realizar gestões perante as universida· 
c;Ies e outras instituições culturais, com a fina· 
lrdade de negociar convênios de intercâmbio 
acadêmico, a serem aprovados pelo Comitê 
Diretivo; 

e) manter, em coordenação com o Comitê 
Diretivo, os cantatas com os governos dos 
Estados Membros, assim como tom os de
mais países latino-americanos, com a finali· 
dade de assegurar sua efetiva participação 
na vida da Faculdade e conseguir de todos 
o respaldo institucional e finãnceiro àS 3.tivi-
dades da Flacso; -

f) realizar as gestões a que se refere o Arti· 
go VI,§§ 3~, item g, e propor, se for o caso, 
os projetas de convênio respectivos; 

g) realizar, com o prévio acordo do ·conse· 
. lho Superior e em consulta com o Comité 
Diretivo, gestões condUcentes à criação de 
sedes e programas; e 

h) coordenar as atividades acadêmicas e 
de cooperação científica~ a nível regionaL 

3. Para a realização destas funções, oCo
mitê Dír~tivo auto~~ará a. nomeação do pes
soal técruco e admmrstrattvo necessário. 

ARTIGO VIII 
As Sedes A«;adêmicas, os Programas e os 

Projetos 
1. Por "'Sede" se entenderá o âmbito ins

titucional em um Estado Membro, mediante 
. a firma de um convênio subscrito entre a Flac

so e o governo_correspondente, Onde se reali
zam: 

a) atividades docentes de nível superior e 
de caráter permanente, que conduzam à ou
torga de um grau superior; 

b) atividades de pesquisa _e outras ativi· 
dades estipuladas no ArL II, parágrafo L 

_ Qsyrogramas são uni conjunto de ativi
Oades acad~micas de_ nível suPerior que a 
Fl~cso realiza em qualquer país da região, 
CUJaS Ql.racterfsticassão determinadas, em ca· 
da caso, pelos órgãos diretivos çorresponden
tes. 

Os projetas- serão atividades acadêmicas 
~specífícas de tempo limitado, que poderão 
ser re-alizadas em qualquer país latino-ame
ricano, cujas características serão determina· 
das, em cada caso, pelos órgãos diretivos que 
correspondam. 

2. Nas sedes acadênúcas e nos programas 
se :ealizam as atividades docentes e de pes
qmsa da Flacso. Estes se constituirão quando, 
: critério da Assembléia Geral e/ou do Con

selho Superior, se faça necessária sua criação. 
3. -:Cada sede acadêmica terá um diretor 

eleito pela Assembléia Gerai, e cada progra
~a um_ diret2! no~~ado pelo Conselho Supe
nor, ós quats esfarao a cargo da direção aca
dêmica e administrativa de sua sede ou pro
grama. 

4. Os diretores _das sedes .acadêmicas e 
,-dos programa·s sugerirão ao Côi:nitê Diretivo 

os nomes dos ca,n4idatos a ocupar os cargos 
de pessoal acadêmico e administrativo inter· 
nacional, e designarão o resto do pessoal. 
de acorcl_o _com_ a regulamentação correspon
dente. 

5. O_s- _diretores das, sedes aca-dêmicas 
aprovarão; cófijUtttãftiente com O Conselho 

-Superior e o Comitê Diretivo, um mecanismo 
adequado de coordenação com o Governo 
do país respectivo, 

6. Os diretores das sedes acadêmicas e 
M ~iretores dos programas elaborarão e apti~ 
carao os orçamentos anuais das sedes e dos 
programas~ com a autorizaçãO do Comitê Di· 
retivo e do C~~:Jho Superior. 

ARTIGO IX 

Os-ConselhOS Acadêmicos de Sede 

I. Em cada sede fun:donaf4 um Conselho 
AcadêmicO intêgrado: -

_a) pelo Diretor da Sede, que o presidirá; 
-b) pelos coordenadores de áreas; 
·c) por um_ profes,sor eleito p_elo pessoal 

acadêmico,- que será o representante a que 
se refere o Art. VI, parágrafo 1, ítem b; e 

d) por um representante dos alunos. 
2.- s.u~s fu_nções são: . - - -· 

- a) propor e avaliar as atividades acadêmi· 
cas das respectivas sedes; e 

b) assessorar o diretor da sede nas maté· 
rias em que este solicite a opinião do CoJlse
lho Acadêmico. 

ARTIGO X 

Funcionários, Empregados e Estudantes 
I. A Flacso organiza o seu pessoal de 

acordo com as categorias e normas que esta
beleça o regulamento correspondente, apro· 
vado pelo Conselho Superior. 

2: O Comitê Dire'tivo instituirá um ade
qua.do sistema para garantir a representação 
regi_onat do pessoa(, tanto a nível docente 
como a nível administrativo. 

3. Os estudantes da Flacso são pai-te inte
~ante da mesma. Sua representação será ob
Jeto de uma regulamentação especial, formu· 
!ada pelo Comitê Diretivó. 

4. Todo o pessoal da Flacso é respon
sável. de acordo com as disposições deste 
acordo e com os termos de seus respectivos 
C9ntra.to,s d.e trabalho. Tais responsabilidades 
sao exig.rvets da seguinte maneira: 

a) os diretores das Sedes Acadêmicas-- o 
S~cretário Ger~l e os Diretores ·ae Progra~as 
sao responsávets perante as instâncias pelas 
quais foram designados; 

b) os professores, pesquisadores e estu~ 
dantes são responsáveis perante o Diretor da 
Sede Acadêmica, e o pessoal dos programas -
perante o Diretor respectivo; ' 

c) o pesso~~ a~ministrativo é res:Ponsável 
perante o Dtretor da Sede Acadêmica ou o 
Diretor do Programa ao qual estiver assíria
do; e 

· · d) o pessoal de apoio do Secretário Geral 
é responsável perante este. 

ARTIGO X! 
Finanças 

I. Os recursos finan!Xiros da Flacso estão 
constituídos principalmente por: 

a) contribuições anuais dos Estados Mem· 
~ros, que ~er~o proporcionais ãs suas i'espec· 
Uvas contnbuiÇóes ao orçamento da Unesco. 
Corresponderá à Assembléia Geral fixar o 
montante das quotas de acordo com o Art. 
JV, parágrafo 4, letra c; __ 

b) contribuições anuais Suplementares que 
apartem os patses que acolham sedes e pro· 
gramas da Flacso, de acordo com o disposto 
nos respectivos Acordos; e 

c) subvenções, apartes definitivos ou tem~ 
porários, doações e legados, outorgados por 

- G:overnos, Instituições ou particulares. 
2. Com a finaH~ade de assegurar o fun~ 

cionamento regular da Flacso, estabelecer
se-a_ um Fundo ~e Operações, cuja natureza, 
monta.~te e fmahdades serão fixados pela As· 
sembleta Geral. 

3. No começo de cada exercício econó~ 
mi_0>, 9 Secretário Geraf da Flacso informará 
aos Governos o estado de suas contribuições. 

4. Toda modificação no montante das 
quOtas dos_ ~stados Membros deverá ser 
aprovada pela maioria de dois terços dos vo

. tos da Assembléia GeraL 
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ARTIGO XII 

Capacidade Jurídica e Imunidades 
1. A Flacso é uma pessoa jurídica que 

gozará de plena capacidade jurídica, privilé· 
gios e imunidades nQ território de cada um 
dos Estados Membros, de ac_ordo com a legis~ 
lação vigente respectiva e com as normas in· 
ternacionais-em vigência. 

ARTIGO XIII 

Relações c_om Outros Organismos e Centros 
1. A Flacso, de acordo com sua natureza 

e fins, deve coordenar sua aça:o tanto com 
a dos organismos internacionais governamen
tais e não governamentais que desenvolvem 
atividades afins. quanto com os organismos 
dos governos, as universidades e centros na· 
cionãis em ciéncias sociais da região. Para 
isso, a Flacso buscará estabelecer acordos 
com tais organizações e centros para fixar 
as modalides de uma eficaz colaboração, que 
pode chegar inclusive_ a acordos de associa~ 
'Ção. 

2. Em especial, a Flacso, tanto para a 
tarefa de fixai" sua poHtica geral como nas 
decisões com respeito a programas e sedes, 
deve considerar·se particularmente obrigada 

a vincular-se aos centros nacionais de ciências 
sociais. Para cumprir e..<;te requisito, a F1acso 
auspiciará consultas periódicas.com tais cen
tros, além dos programas de intercâmbio que 
estabeleça com alguns deles. 

3. Recomenda-se igualmente aos Esta
dós Membros procurar que seus represen
tantes nos órgãos de governo da Flacso sejam 
pessoas ligadas às atividades inerentes às 
ciências sociais, em seus respectivos países. 

ARTIGO XIV 
Refoi-ma 

O presente Acordo poderá ser modificado 
pela Assembléia Geral mediante de_cisão do· 
tada por maioria de dois terços dos votos 
dos Estados Membros. 

ARTIGO XV 
Vigência, Adesão e Denúncia 

1. O pre~ente Acordo continuará em vi
gor enquanto pelo menos três Estados Mem
bros mantenham sua adesão. 

2. A ãdesão e a denúncia reger-s_e-ão pe· 
las seguintes normas: 

a) o Acordo não poderá sér subscrito com 
reservas, e ficará aberto à aceitação dos Esta-

dos Latino-Americanos, membros da Unes
co; 

b) a aceitação do pre!'.ente Acordo com 
parte dos Estados que, no momento, ainda 
não sejam membros, far-se-á mediante o de· 
pósito do instrumento respectivo perante o 
Diretor Geral da Unesco e notificação corres
pondente do Presidente da Flacso; 

c) o Diretor Geral da Unesco informará 
a todos os Estados signatários do presente 
Acordo, assim como também às Nações Uni
das, as novas aceitações que se produzam. 
O Secretário G_eraf da Flacso informará iiual· 
mente aos organismos que cooperam com a 
instituição; 

d) em conformidade com o previsto no 
Art. 102 da Carta das Nações Unidas, o pre· 
sente Acordo será registrado na Secretaria 
das Nações Unidas; e 

e) os Estados Membros poderão denunciar 
o presente Acordo conforme sua decisão so
berana. Far-se-á esta denúnçia perante o Pre
sidente da Flacso e perante o Diretor Geral 
da Unesco, __ e surtirá efeito um ano depois 
da data em que este último a tenha recebido, 
com o fim de garantir o desenvolvimento das 
atividades programadas de acordo com os 
convênios estabelecidos. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Alexandre Costa, 2' V ice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo Comercial assinado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil, e o Governo da República do Zimbábue, em Harare, em 20 de junbo de 1988. 

Art. 1'' É aprovado o texto do Acordo ComerCial assinado entre o Governo da República Federa· 
tiva do Brasil c o Governo da República do Zimbábue, em Harare, em 20 de junho de 1988. · 

Parágrafo úl\ico -Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares ao mesmo. 

Art. 2• ESte Decreto Legislativo entra em vigo{ na data de sua publiqção. 
Senado Federal, 7 de maio de 1990. -Senador Alexandre Costa, 2• Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência. 

ACORDÓ CÓMERCIÁL ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERA Ti V A DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA 

' DO ZIMBÁBUE 

O GOVerno da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Zim· 
bábue 

{doravante denomidos "Partes Contratan
tes"), 

Des_ejosos-de consolidar-as relações de ami· 
zade que existem entre os dois países e de 
desenvolver as relações comerciais em bases 
de igualdade_ e de vantagens mútuas, e 

Convencidos de que a cooperação. comer· 
cial é essencial para promover os objetivos 

~t? desenvolvimento em ambos países, 

Cónviera!ri-DO~s-eguinte: 

ARTIGO I 

1. As Partes Contratantes conceder-se· 
ão o tratamento de nação mais favorecida 
no que concerne às mercadorias originárias 

- e fornecidas airetamente do território da ou. 
tra Parte. Em particular, o tratamento de na~ 
ção mais favorecida será aplicado a: 

a) taxas alfandegárias e outros gravames 
e taxas relativas à import<;tção e exportação 
de bens; 

b) regulamentos e formalidades; 
c) emissão de licenças de importação e de 

expor~ação, 
d) autorização de pagamentos. 
2. O estabelecido" nO parágrafo I do pre

sente Artigo não se aplicará ãs vantagens, 

concessões ou isenções que cada Parte Con· 
tratante tenha concedido, ou possa vir a con
ceder a: 

a) países limítrofes, no intuito de facilitar 
o comércio fronteiriço; 

b) países com os quais tenham acordado 
urna união aduaneira, zona de_ livre comércio, 
zona monetária ou comunidade·económica, 
já estabelecidas ou que possam vir a ser esta· 
belecidos. 

ARTIGO II 

L Durante o período de vigência do pre· 
_sente Acordo,.as.Ear:tes Contratantes envida· 
rão esforços para aumentar o volume de co
mércio entre os dois países e, em particular, 
no tocante aos produtores incluídos nas listas 
"A" e "B", anexos ao presente Acordo. 
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2. As anexas listas "A" e "B", contudo, 
são apenas indicativas, e não exaustlvas ou 
ilimitativas, dos bens e mercadorias possíveis 
de intercámbio entre as Partes ContratanteS, 
e poderão ser periodicamente atualizadas. 

ARTIGO Ill 

1. As Partes Contratantes se reservam o 
direito de submeter a importação de qualquer 
mercadoria a certificado de origem emitido 
por órgão autorizado para tal fim pelo Go
verno do país de origem .. 

2. As Partes Contratantes acordam que 
o país de origem das mercadorias comercia
lizadas entre os dois países será estabelecido 
de acordo com as leis e regulamento sem vi
gor no país importador. 

ARTIGON 

1. O intercâmbio comercial entre as Par
tes Contratantes realizar-se~á conforme as di· 
posições do presente Acordo e obedecerá âs 
leis e regulamentos em vigor que regem a 
importação e exportação em cada país. 

z. __ As transações comerciais, conforme o 
disposto no presente AcordO. serãoefetuadas 
com base nos contratos firmados, de um lado, 
entre pessoas físicas e jurídicas ~a República 
Federativa do Brasil e, por outro lado, por 
pe.~soas físicas e jurídicas de República do 
Zimbábue. As pessoas físicas e jurídicas a 
que se refere este parágrafo serão integral
mente responsáveis pelas transações comer· 
dais por ela-; efetuadas. 

ARTIGO V 

De acordo com as leis e regulamentos de 
seus respectivos países, e segundo as condi· 
ções acordadas entre suas autoridades _com· 
petentes, as Partes Contratantes autorizarão 
a importação e a exportação, com isenção 
de direitos alfandegários, taxas e impostos 
similares, não relacion-ados com o pagamento 
de serviço, dos seguintes produtos: --· 

a) amostras e material publicitário de~tina
dos a gerar pedidos de mercadorias e a sua 
divulgação comercial. As amostras não pode· 
rão ser vendidas nem ter qualquer valor co
mercial; 

b) os importados sob o regime de admissão 
temporária destinados a atividade;; de pes
quisa e experiência cientifica; 

c) os importados sob o regime de admissão 
temporária destinados às mostras de feiras 
e exposições; 

d) os importados sob o regime de admissão 
temporária destinados a reparos e á re-expor
tação, e 

e) os originários de um terceiro pafs trans· 
portados através do território de uma das par
tes Contratantes com destino à outra Parte 
Contratante._ 

ARTIGO VI 

A fim de estimular o desenvolvimento do 
intercâmbio comercial, objeto do presente 
Acordo, as Partes Contratantes decidem: 

a) permitir a org.~ni~ação de fe_i;as e expo· 
sições em seus terntót:Ios, de acordo com as 
leis e os regulament<?S em vigor em cada pa{s, 

b) proceder ao intercâmbio de todas as in· 
formações úreis ao desenvolvimento do co
mércio entre os dois países. 

ARTIGO VII 

As Partes Contratantes, wm o objetivo de 
facilitar o flux_o comercial de trânsito no âm
bito deste Acordo. se comprometem a: 

a) facilitar o livre trânsito de produtos ori
ginários do território de qualquer uma das 
Partes com destino ao território de um tercei· 
ro país, e 

b) facilitar o trânsito de prodptos orig~ná· 
rios do terrifóiio de terceiros países e desuna
dos ao território de qualquer uma das Partes 
Contratantes. 

ARTIGO VIII 

Ambas as Partes Contratantes se compro· 
metem a tomar as providências necessárias 
a serem _comercializados no âmbito deste 
Acordo, sejam estabelecidos com base no 
preço de mercado internacional. Para os pro
dutos com relação aos quais não se conseguir 
atribuir um preço de mercado internacional, 
serão atribuídos preços competitivos com ba· 
se em produtos similares~ de qual_id_ade aná
loga. 

ARTIGO IX 

Os pagamentos referentes às trocas comer· 
ciaisObjeto do presente Acordo efetuar-se-ão 
em qualquer moeda livremente conversível 
através do sistema bancário, e conforme a 
legislação e normas de política vigentes nos 
respectivos países. 

ARTIGO X 

Nada no presente Acordo pode ser inter· 
pretado como afetando direítos ou obriga· 
ções resultantes de convençõ_es internacionais 
de que uma das Partes Contratantes seja par· 
te. 

ARTIGO XI 

1. b GoVernCl -da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Zim

. bábue designam respectivamente o Ministé
rio das Relações Exteriores e o Ministério 
do Comércio como executores do presente 
Acordo. 

2. Cf Gáv€rri0 da República do Zimbá
bue terá o dir6ito de designar por escrito, 
a qualquer momento, qualquer outra entida
de, organização pu !Oi~i~tÇrio em substituição 
ao Ministério designado no parágrafo prece
dente. 

ARTIGO XII 

L Um Comitê Conjunto, composto por 
representantes das Partes Contratantes, po
derá ser constituído com o objetivo de zelar 
pelo bom funcionamento e execução do pre
sente Acordo. 

2. O Comitê Conjunto se reuriirá a pedi
do de qualquer das Partes Contratantes, al
ternadamente nas capitais de ambos países. 

3. O Comitê Conjunto poderá recomen
dar aos dois Governos todas as medidas que 
julgue suscdfveis de fortalecer as relações 
comerciais entre os dois países. 

ARTIGO XIII 

As Partes Contratantes envidarão esforços 
para- ·reSolver através de negociação quais
quer problemas, divergências ou diferenças 
resultantes da execução d? presente Acordo. 

ARTIGO XIV 

As Partes Contratantes poderão solicitar 
por escrito, por via diplomática, alteraçóes 
ou revisões ao presente Acordo. 

ARTIGO XV 

1. O presente Acordo entrará em vigor em 
data a. ser fixada por troca de Notas, a ser 
efetuada urna vez cumpridas as formalidades 
internas necessárias à sua -aprovação. 

2. As alteraçõ-es ou -revisões ao presente 
Acordo entrarão em vigor na fonna indicada 
pelo parágrafo 1 do presente artigo. 

3. O presente acordo permancerá em vi
gor por um período de três anos e será auto· 
maticamente prorrogado por períodos adicio· 
nais de dois anos, a menos que uma das partes 
contratantes o denuncie, por escrito e por 
via diplomática. A denúncia surtirá efeito seis 
meses após a data da respectiva notificação. 

4. A denúncia do presente acordo não 
afetará as obrigações contratuais assumidas 
durante a sua vigência, salvo se as partes con
trantantes convierem diversamente. _ 

Feito em Harare, aos 20 dias do mês de 
junho de 1988, em dois exemplos originais. 
nas línguas portuguesa e inglesa, sendo am
bos os textos igualmente auténticos. 

Pelo Governo da República do Zünbábue: 
Hon. O. MnyyzraQzi 
Pelo Governo da República Federativa do 

Brasil: 
H.E. Bernardo de Azevedo Brito 

ANEXO A 

LISTA INDICATIVA DOS PRODUTOS 
ORIGINÁRIOS DA REPÚBLICA DO 

ZIMBÁBUE A SEREM EXPORTADOS 
PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL 

Itens: 

Asbestos - Níquef e produtos de níquel 
-Ferro-cromo (alto carbono)- Ferro-era~ 
mo (baixo carbono) - Ferro-cromo~silício 
- Aços e produtos de aço - Mobiliário -
Calçados- Têxteis- Carne Bovina- Arti~ 
gos de Artesanato - Alimentos enlatados 
- Suco de Fruta - Produtos minerais de 
utilização industrial- Vestimentas- Fumo 
-milho -Milho painço - Chá -Algodão 
- Produtos hortigranjeiros -Cobre e proM 
dutos de cobre. 

LISTA INDICATIVA DE PRODUTOS 
ORIGINÁRIOS DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL A SEREM 
EXPORTADOS PARA A REPÚBLICA 

DOZIMBÁBUE 

Itens: 

Animais vivos - Carnes e preparados -
Produtos lácteos - Peixes, crustáceos e pre
parados - Cereais e preparados - Frutas 
e verduras -Açúcar e preparados - Café,, 
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chá. mate. cacau e seus preparados, e espe
ciaiias - Ração animal - Extratos. essên
cias ou concentrados de caft!, chá ou mate 
--molhos, condimentos, e temperos, com
posto - Sopas e caldos - Bebidas e tabaco 
-Sementes oleaginosas- Borracha natural 
ou sintética- Dormentes- Polpa e resíduo 
de papel - Fibras têxteis -Minerais ferro
sos à base de minerais refugos - Combus
tíveis minerais - Petróleo e derivados -
Óleos e gorduras animais e vegetais - Óleo_ 

e gordura vegetaL endurecida - Óleos ani
mais e vegetais, processados - Elementos 
químicos e componentes - Manufaturados 
de borracha - Papel e cartão, e artigos de 
papel e cartão - Fios têxteis, tecidos, etc. 
- Manufaturados minerais- não metálicos 
-Ferro e aço- Metais não-ferrosos- Ma-
nufaturados de metal - Máquinas não-elé
trícas- Máquinas elêtricas- Equipamentos 
de transporte - Mobiliário - Vestimentas 
-_Aparelhos e instrumentos científicos -

Tinta~ de escrever ou de desenhar, tintas de 
impressão e outras tintas- Velas, círios, pa
vios para lamparinas e artigos semelhantes 
- Ferro-cério e outras ligas pirofóricas -
Guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chico
te e suas partes- Pedras preciosas e semipre
ciosas - Material de escritório - Aviões 
- Pára-quedas e suas partes - Aparelhos 
de ortopedia - Instrumentos de música -
Brinquedos. jogos, artigos para divertimento 
e esportes. 

SENADO FEDERAL . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição, 
e eu, Alexandre Costa, 2'' Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo- aseguinte 

RESOLUÇÃO 
N' 16, DE 1990 

Suspende, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 
acórdão de 19 de novembro de 1987, a execução do art. 8• do Decreto u• 68.419, de 25 de 
março de 1971, nos termos do que dispõe o ar!. 52, inciso X da Constituição. 

Artigo único. É suspensa, de acordo com decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 
em acórdão de 19 de novembro de 1987, publicado a 17 de junho de 1988, a execução do art. 8• do 
Decreto n' 68.419, de 25 de março de 1971, nos termos do que dispõe o art. 52, inciso X da Constituição. 

Senado Federal, 7 de maio de 1990. -Senador Alexandre Costa, 2• Vice-Presidente, no exercfcio 
da Presidência.· 

1- ATA DA 47• SESSÃO, EM 7 DE 
MAIO DE 1990 

1.1-ABERTURA 
t.Z- EXPEDIENTE 

1.2.1"- Pareceres 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei do Senado n" 
224/89-Complementar, que estabelece 
condições para a aposentadoria e!;pecial 
dos servidores públicos da União, Esta
dos, Municípios e Distrito Federal, bem 
como dos trabalhadores regidos pela 
CLT, conforme o disposto, respectiVa= 
mente, no § 1" do artigo 40 e no inciso 

Referentes as seguintes matérias: II do art. 202. da Constituição. 
-Consulta s/n';, de 1989, de autoria -Projeto de Lei do DF n" 20/90 (Men-

do Senador Carlos Chiarem, -rderente à sagem n" 20/GAG, na origem) que intra-
possibilidade de ser reeditada Medida duz alterações na Lei no 7 de 29 de dezem-
Provisória não apreciada- expressamente bro de 1988 e dá outras providências. 
pelo Congresso Nacional, bem como a -Projeto de Lei do DF n" 15/90, que 
possibilidade de as Constituições Esta- veda construção. em Brasflia, nos \acato:. 
duais e as Leis Orgânicas dos Municípios 
virem a adotar o mesmo instituto da Me- e nas condições que menciona. 
dida Provisória. -PrQjeto de Lei dQ DF n'' 15/89_, que 

altera dispositivos da Lei n" 66, de 18 de 
-Projeto de~ei da Câmara n" 65, de ____ dezembro de 1989 e dá outras providên-

1989 (n" 6.095-B, de 1985, na Casa de das. 
origem), que dispõe sobre a transferência _Projeto de Lei do Senado n·.' 139!.-39, 
de bens imóveis para o património das que dispõe sobre a realização de eleições 
instituições de ensino superior que men- prévias no âmbito dos partidos políticos. 
dona e dá outras providências. -ProJeto ae Lei do SenadO n;• 290189, 
, -Projeto de Lei da Câmara no 71189, que altera o art. 1" da Lei n" 7.320, de 
que altera a Lei n" 5.108, de 21 de setem- 11 de junho de 1985, que dispõe sobre 
bro de 1966, que dispõe sobre o ü~digo a antecipação de comemoração de feria-
Nacional de Trânsito. dos e_dá outras providências. 

-Projeto de.Lei n" 60/89 (n~' 3.049-A, 
de 1989, na Câmara dos Deputados) que 
acrescenta disposisitivos à Lei n" 6.251, 
de 8 de outubro de 1975, que institui nor
mas gerais sobre desportos. 

-Projeto de Lei da Câmara dos Depu
tados n~ 1/90 (no 2.278-B de 1989, na Ori
gem), que cria a Delegacia do Ministério 
da Educação- MEC, no Estado do To
cantins e dá outras providências. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 
59/89 (n'·' 97/89, na Câmara dos Deputa
dos) que aprova o texto do acordo sobre 
transporte aéreo regular entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Venezuela, assina
do em Caracas, em 11 de novembro de 
1988. (Redação final) 

1.2.2- Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n" 40/90, 

de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que dispõe sobre a transferência de 
titularidade de contas e depósitos denomi
nados em cruzados novos. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 41/90, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
altera a. Lei n? 7.988, de 28 de dezembro 
de 1989, que dispõe sobre a redução de 
in~entivos fiscais. 
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1.2.3 - Ofícios 

- N9 22/90, do Presidente da Comissão 
de Constituição e Justíça e Cidadania, co
municando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado nu 290/89, _que _altera o art. 
1" da Lei n~ 7.320, -de 11 de junho de 
1985, que dispõe sobre antecipação de co
memoração de feriados e dá outras provi
dências. 

- N~ 24/90, do Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania, co
municando a rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n'' 139/89, que dh>põe sobre 
a reatizaç_ão de eleições prévias no âmbito 
dos partidos políticos. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 
-Abertura de prazo de 5 dias para 

interposição de recursos, por um décimo 
da composição da Casa, para que o_P_roje
to de Lei do Senado n~ 290/89, seja apre
ciado pelo Plenário, 

-Arquivamento definitivo -do Projeto 
de Lei do Senado n" 139/89, uma vez que 
o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania sobre a proposição 
concluiu pela· inconstitucionalidade _da 
matéria e foi aprovado, por unanimidade, 
pelos integrantes desse órgão técnico. 

1.2.5 - Comunicação 
Do Senador José Agripino, que se au· 

sentará do País no período de 5 a 14 de 
maio corrente. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 
Arquivamento definitivo do Projeto de 

Decreto Legislativo n·• 22/88, que susta 
o Decreto n" 96.814, de 28 de _setembro 
de 1988, que transforma a Secretaria-Ge
ral do Conselho de Segurança Nacional 
em Secretaria de Assessoramento de De
fesa Nacional- SADEN/PR, e dá outras 
providências. 

Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Lei da Câmara n';<; 65 e 
71/89. 

1.2.7- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA 

- Centenário de falecimento do pintor 
sergipano Horácio Hora. 

SENADOR LEITE CHAVES- Gre· 
ve dos professores do Paraná. 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÃES- Artigo do jornalísta Jânio de 
Freitas, publicaç-Jo no jornal Folha de S. 
Paulo, de críticas ao Congresso Nacional. 

1.2.8- Comunicação da Presidência. 
Prazo paraapresentação de emendas 

-- aos.-Projetos- de Lei da Câmara n" 60!89 
e 1190, 

L3.0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei do DF n" 10, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que dispõe sobre o aproveita
_mentoLno Distrito Federal, de servidores 
requisitados e dá outras providências. Vo
tação adiada nos termos regimentais, após 
parecer da comissão competente. 

Projeto de Resolução n·' 185, de 1988, 
de iniciativa do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece a estrutura adminis
trativa básica do Senado federal e dá ou
tras providêndas.Retirado da pauta por 
falha na instrução da matéria. 

Projeto de Lei do DF n" 9, de 1990, 
de iniciativa àO Governador do Distrito 
Federal, que altera dispositivos das Leis 
n"1 13 e 14, ae 30 de dezembro de 1988, 
e dá outras providências. Díscussão en
cerrada, ficando a votação adiada nos ter
mos regimentais. 

Projeto de Lei ~o DF n'·' 13!- de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que dispõe sobre a alteração da 
tabela de pessoal da Fundação Zoobo
tânica do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. Discussão encerrada, ficando a 
-votação adiada nos termos regimentais. 

Projeto de Lei do DF n" 16_, de 1990, 
de-_ iniciativa- do Governador do Distrito 
Federal, que cria Centro Interescolar de 
Línguas deS_o_bradinho na Fundação Edu· 
caciotial do Distrito Federal, e dá outras 
providências. Discussão encerrada, fican
do a votação adiada nos termcis regimen
tais. 

Proposta de Emenda à Constituição no 
5, de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores Sena.dores 
que dispõe sobre a remuneração dos de~ 

putadosestaduais e dos vereadores. Usam 
da palavra na sua discussão os Srs. Jarbas 
Passarinho e Chagas Rodrigues. (2" Ses
são), 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao texto consti
tucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Em fase de discus· 
são. (2'·' Sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. Em fase de dis
cussão. (Sessão). 

1.3.1- Discursos após a Ord!m do Dia 
SENADOR EDISON LOBAO, como 

Líder -- Entrevista do Professor Hélio 
Jaguaribe publicada na revista Veja, sobre 
as perspectivas para o País. Plano Brasil 
Novo. 

SENADOR MAURO BORGES, co· 
mo Líder - Apelo ao Procurador-Geral 
da República, Dr. Aristides Junqueira Al
varenga, no sentido da apreciação do rela
tório e documentos pertinentes à CPI de 
Importação de Alimentos. 

SENADORJAMJLHADDAD,como 
Líder - Reportagem de André Luiz Câ
mara, sob o título ··Ptano Collor gera de
semprego recorde", publicada na revista 
PG -Políticas Governamentais, volume 
VI, n" 57. • 

SENADOR NEY MARANHAO -
Cooperativismo de produção, como mola 
de desenvolvimento rural. 

1.3.2 - Designaç-ão da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ,.- MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E V!CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS -

_4- COMPOSIÇÃO DAS COM IS
SOES PERMANENTES 

Ata da 47~ Sessão; em 7 de maio de 1990 
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura 
Presidência dos Srs. Alexandre Costa e Jutahy Magalhães 

ÀS 14HORAS E30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa- Edison Lobão -João 
Lobo- Chagas Rodrigues -Lavoisier Maia 
-:-- Ney Maranhão - Francisco. Rollemberg 
- Lourival Baptista - J utahy Magalhães -

. José lgnácio Ferrei.i'a - Pompe.u de Sousa= 

- Rob_e_rtQ Campos - L6uremberg Nunes 
Rocha- Leite Chaves -Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) 
- A hsta de pres~nça acusa o compareci
mento de 15 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob_ a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. Primeiro Secretário procederá à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 



1746 Terça-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Maio de 1990; 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N• 105, de 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Consulta s/n•, de 
l989, de autoria do Senador Carlos Chia
rem, referente à "possibilidade de ser 
reeditada Medida Provisória não apre
ciada expressamente pelo Congresso Na
cional, bem como a possibilidade de as 
Constituições Estaduais e as Leis orgâ
nicas dos Municipios virem a adotar o 
mesmo instituto da medida provisória''. 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
Fíndos os trabalhos da Assembléia NaCio

nal Constituinte e promulgada a Constituição 
pátria de 5 de outubro de 1988, naturalmente 
começaram a surgir as primeírãs questões re
lativas à aplicabilidade de determinados dis
positivos da nossa nova Lei Maior. fazen
do-se necessária a elaboração de suas normas 
complementares e disciplinadoras, ensejando 
assim a sua plena e perfeita aplicabilidade, 

Como se bem salientou na Consulta objeto 
do presente parecer, o Senhor Presidente da 
República não tem se pautado de razoabi
lidade ao fazer uso demasiado do instituto 
da Medida Provisória, consagrado no art. 62 
do texto constitucional. 

O referido dispositivo tem o condão de 
conferir ao Presidente da República a prerro
gativa de iniciativa do processo legislativo. 

No entanto, a atipicidade da função na es
fera de competência do Poder Executivo, 
bem como as características especialíssimas 
do instituto em análise, fizeram que com tal 
prerrogativa se limitasse àquelas situações 
que assim o exigissem a relevância e urgência 
da matéria, em nome do interesse público, 

Dessa forma, com o decorrer do tempo 
tornou-se preciso que se concluísse sobre se, 
quando não expressamente apreciada a Me
dida Provisória, possível fosse a sua reedição, 
contendo as mesmas normas, ou substancial
mente semelhantes. 

O segundo quisito da presente Consulta 
é concernente à possibilidade da adoção da 
Medida Provisória pelas Constituições Esta
duais e Leis Orgânicas dos Municípios. 

Deter-nos-_emos a uma abordagem per
functória do primeiro tema em razão da apro
vação pelo Congressso Nacional do parecer 
n~> 1, de 1989-CN, em atendimento à indaga
ção de conteúdo semelhante ao do Ofício n~ 
31-CN, que resultou na seguinte conclusão, 
de forma a oferecer uma solução de carárer 
temporário ao problema, até que seja elabo
rada a respectiva lei complementar: 

"a) admite-se a reitera.ção de uma se
gunda MP, idêntica à primeira, se esta 
não foi convertida pela inocorrência dos 
pressupostos de relevância e urgência, 
desde que se verifiquem tais requisitos . 
à época da reedição; 

b) não se admite a reiteração de uma 
segunda MP, idê-ntica à primeira, se esta 
não foi convertida por discordância 
quanto ao tratamento dado à matéria ob
jeto da medida. Esse tema deverá ser 
tratado em lei complementar; 

c) admite-se, provisoriamente, até 
que lei complementar discipline a maté
ria. a reiteração de uma segunda MP, 
idêntica à primeira, caso o Congresso 
deixe fluir, in albis, o prazo decadencial 
de 30 dias." 

No tocante à possibilidade da adoção, pelas 
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos 
Municípios, do instituto da Medida Provisó
ria. encaramos ã--questão de forma positiva. 

E preciso considerar que o Brasil optou 
pela forma federativa de Estado. 

Nesse caso, é inegável que seus entes fede
rados se revestem de certa autonomia polí
tica, cuja gradação é ditada pela Constituição 
Federal. 

Alie-se ao fato de que em nosso Pais a 
organizaçãQ política é trina, com autonomia 
política extensiva também aos Municípios, 
embora em menor grau, além da União e 
Estados-membros, integrando ainda a orga
nização política de nossa federação um Esta
do-membro anómalo, que é o Distrito Fede
ral, capital da União, da mesma foram dotado 
de autonomia para organizar sua ordem jurf
dico-política. 

Daí pofque é defeso aos Estados e Muni
cípios moverem-se livremente na esfera da 
cOmpetência que lhes foi assinalada pela 
Constituição Federal, em assuntos de seu pe
culiar interesse. 

Assim sendo, desde que um ente não inva
da a competência explícita ou implícita de 
outro, deve-se procurar alimentar a sua auto
nomia, como instrument_o de descentraliza
ção polltica, característica própria do federa
lismo. 

Entendemos, portanto, que apesar -da 
ConstituiÇão Federal referir-se apenas à Me
dida ProVisória· no âmbito da União, não o 
fez com o carater de exclusividade, até por
que as mesmas razões que estão a justificar 
a sua aplicabilidade pelo Presidente da Repú
blica também estão presentes no seu uso por 
Governadores e Prefeitos, bastando que as
sim o disponham em suas próprias ordens 
jurfdico-políticas os Estados-membros e Mu· 
nicípios. 

são estas as razões que alicerçaram a for
mação do rtosso pensamento, pelo que espe
_ramos uma manifestação favoráv.el dos ilus
tres pares a respeito. 

Sala das Comissões~-~ .de maio de 1989. 
- Cid Sãbóia de Carvalho, Presidente _:_ 
Maurício Corrêa, Relator - Meira Filho -
Jutahy Magalhães- Odacir Soares- João 
Calmon - Mauro Benevides - Robert<l 
Campos - Afonso Sancho - Leite Chaves 
-- Luiz Vianna- Francisco Rollemberg. 

PARECER N• 106, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câma· 
ra no 65, de 1989 (6.095-B, de 1985, na 
Casa de origem), que "'dispõe sobre a 
transferência de bens imóveis para o pa
trimónio das iristituiçOes de ensino supe
rior que menciona e dá outras providên
cias". 

Relator: Senador Mauro Benevides 
Trata-se de proposição aprovada pela Câ· 

mara dos Deputados e encaminhada ao Sena
do Federal, em 29 de novembro do ano em 
curso, versando sobre autorização legislativa 
para a tran~ferência de bens imóveis, de pro
priedade do Governo Federal, ao património 
da Escola Superior de Agricultura de Lavras, 
da Faculdade Federal de Odontologia de Dia
mantina e da Escola de Farmácia e Odonto· 
logia de Alfenas. todas no Estado de Minas 
Gerais. 

O Ministro de Estado da Educação. à épo
ca o ilustre Senador Marco Maciel, na Expo
sição de Motivos n'·' 181, de 1985. dirigida 
ao Presidente da República, salienta a " ... 
imprescindível manifestação do CorigresSo 
Nacional para que os referidos bens sejam 
desafectados do património da União Federal 
e incorpOr-ados ao patrimóriiO das instituições 
referidãs ... " 

A relevância da matéria dispensa alonga· 
mentes, e, do ponto de vista da constitucio· 
nalidade e juridicidade, nada há que impeça 
a sua aprovaç~O. Por igual, no tocante à oporM 
tunidade, conveniência, regirii.entalidade e 
técnica legislativa. 

Pela aprovação, sem reservas. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1990. 

- Cid Sabóiã" de Carvalho, Presidente -
Mauro Benevides, Relator - Odacir Soares 
- Meira Filho - Roberto Campos - Luiz 
Viana - Maurfcio Corrêa - Jutahy Maga· 
lhães - Francisco Rollemberg -- Leite Cha
ves- João Cabnon-,Afonso Arinos- -Afon
so Sancho. 

PARECER N"l07, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara no 71/89, que "altera a Lei n~ 
5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
dispõe sobre o Código Nacional de Trân
sito". 

Relator: Senador Leite Chaves 
O Projeto de'Lei da Câmaia n" 71, de 1989, 

que "altera a Lei n" 5.108, de 21 de setembro 
de 1966, que dispõe sobre o Código Nacional 
de_ Trânsito", teve origem no Projeto de Lei 
n" 1, 770-A, do Poder Executivo, ecaminhado 
ao Congresso Nacional pelo Senhor Presi
dente da República, com a Mensagem o" 111, 
de 20 de março de 1989 e acompanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Justiça. 

Sublinha a referida Exposição de Motivos 
que a alteração proposta incide no art, 38, 
da Lei n" 5.108/66, acrescentafldo-lhe-doiS P!: 
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rágrafos. O atual parágrafo ünico é transfor
mado em parágrafo primeiro. 

Com o parágrafo segundo, do art. 38, pre
tende-se a proibição taxativa do uso_dc placas 
oficiais em carros particulares e de placas par~ 
ticulares em carros oficiais. Salienta cjue essa 
proibição - que já consta na Lei n" 1.080, 
de 19 de abril de 1950, que ''dispõe sobre 
o uso de carros oficiais" -é perfeitamente 
adequada ao Código Nacional de Trânsito, 
e "tem aplicação assegurada, imune a dúvi
das, em todo o território nacional". 

Prossegue assinalando que o parágrafo ter
ceiro "possibilita se excepcionem determina
das situações, onde a proibiç<1o poderia pre
judicar a operacionalidade de certas ativida
des-fins, em detrimento da segurança da so· 
ciedade e do E."'tado"'. Aprovado pt!la Câma· 
ra dos Deputados, foi o projeto cnviado_a 
esta Casa e distribuído à sua Comissão de 
ConstitL.i"ção, Justiça _e Cidadania, para exa· 
me e parecer. 

Trata-se de matéria de competência legisla
tiva privativa da União, nos termos do art. 
22,_ item XI, da Constituição da República. 
Ao ter a iniciativa do Projeto, usou, o Senh01 
Presidente da República, da prerrogativa cu
mulativa prevista pelo art. 61, caput, da Lei 
Maior. 

No que se refere ao Código Nacional de 
Trânsito, o acréscimo de dispositivos nele 
pretendido somente contribui para o seu 
aperfeiçoamento. 

Conc_luimos, assim, pela aprovação do Pro· 
jeto de Lei da Cãmara n" 71/89, por sua cons
titucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa. 

Sala da<.; Comissões, 3 de maio de 1990. 
-Cid Sabófa de-Carvalho, Pre~idcnte -Lei
te Chaves, José Fogaça- Francisco Rollem
berg- -Aronso Arinos - Lufz Viana - Juta· 
hy Magalhães - Maurício Correa - Mauro 
Bt:nevfdes - Roberto Campos - João Cal
moo - Odacir Soares - Aronso Sancho. 

PARECER N'IOS, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o -Projeto de Lef do 
Senado n~ 224 de 1989 - Complementar, 
que "estabelece condições para a aposen
tadoria especial dos servidores póblicos 
da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, bem como· dos trabalhadores re
gidos pela CLT, conforme o disposto, res· 
pectivamente, no § ta do artigo 40 e no 
inciso II do art. 202, da Constituição". 

Relator: Senador Aureo Mello 
De iniciativa do eminente Senador Carlos 

Chiarelli, O Projeto de Lei Complementar 
sob exame pretende estabelecer critério se 
condições para a aposentadoria especial dos 
servidores públicos das três esferas de gover· 
no, bem como dos trabalhadores em geral. 

A proposição encerra um ·conjunto de pro
visões que, se transformadas em normas jurí
dícas, deverão regulamentar, por via de inte· 
gração, os direitos conStituciollais estatuídos 
no § 1~' do art. 40 e no inciso ll do artigo 
202 da Carta em vigor. Trata-se, tecnicamen-

te, de dar condiçOes de aplicabilidade aos 
referidos dispositivos constitucionais. 

Sob o ponto de vista da constitucionali· 
dade,_ portanto, o projeto não merece qual
quer objeção, antes pelo contrário, eis que 
.se trata de iniciatiVa cQm o propósito de dar 
plena eficáCia •a-díspositivos constitucionais 
que versam sobre direitos de elevado alcance 
social. 

No que tange à técnica legislativa, outros· 
sim, o projeto reúne condlçôes de receber 
acolhimento, ressalvado unicamente o aspec
to objeto da emenda mais adiante ir.dicada. 

No que respeita ao mérito, o projeto coíl· 
têm formulações de esmerado apuro técnico, 
avançando consideravelmente a partir da ex
periência brasileira no campo previdenciário. 
Além disso, é de ressaltar a inquestion.ívcl 
_oportunidade e conveniência da proposição 
-~m questão, por vir preencher a lacuna legis
lativa já apontada. 

A çlcspeíto dos notórios aspectos positivQS 
do Projeto, entendemos ser cabível a apre
sentação de ernenda,supressiva incidente so· 
bre a expressão "sob pena de responsabili· 
dade" contida n.o artigo 4'', in íme Trata-se, 
a nossa ver, d~_ inserção reducional despicien
da, eis que a definição de responsabilidade 
que se predentc atingir já se encontra inscul· 
pida no artigo 85, VII da Carta de 1988 ("'des
cumprimento das leis"). 

Em face do exposto, manifestamo-nos fa
voravelmente ~ aprqvação de- ,Projeto de J,.,ei 
Complementar do Senado n'' 224/89, com a 
seguinte cmeJ:!.da: 

EMENDA SUPRESS!VÂ 

Ao ProjetO-de Lefdo Senado n" 224/89. 
Suprima-se do texto do artigo 4" a expres· 

são "sob pena de responsabilidade". 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1990. 

-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Áu· 
reo Mello, Relator- João Calmon- Meir.a 
Filho - Odacir Soares - José Fogaça -
Francisco Rollemberg - Afonso Arinos -
Luiz Viana - Roberto Campos - Aronso 
Sancho - Leite Chaves. 

PARECER N• 109, DE 1990. 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 
20 de 1990 (Mensagem n~ 020/GAG, na 
origem), que "introduz alterações na Lei 
n• de 29 de dezembro -;te 1988, e dá outras 
providências". 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Através da Mensagem no 20/90, o Exm~ 

Sr. Governador do Distrito Fed~r_al encami
nhou a esta Casa do Congresso Nacional o 
presente Projeto de Le_i do Distrito federal, 
que '"introduz alterações na Lei n~ 7, de 29 
de dezembro de 1988, e dá outras providên
cias." 

Como_ afirma aquela autoridade em sua 
mensagem, as alterações propostas objeti
vam atender ao princípio da capacldãde cOn
tributiva e ao critério de essencialidade das 
mercadorias tributadas pelo ICMS, mediante 
a inclusão, na alíquota de 25%, de alguns 

produtos considerados supérfluos, e na alí
quota de 12% (que é a menor), de merca
dorias que se caracterizam pela sua extrema 
essencialidade. _ 

O presente projeto de Lei visa, em última 
análise, tornar mais gravosos pelo ICMS bens 
não essenciais, e menos gravosos bens essen· 
ciais,..de.forma a diminuir o preço final destes 
em benefício das classes de manor poder 
aquisitivo. -

Observa-se, portanto, que a Proposição 
sob exame atende ao princípio da justiça fis· 
cal na medida em que procurar reduzir a re
gressividade do ICMS, objetivo este que 
guarda inteira consonância com o disposto 
n'·' do art. 145 ~e no incíso III do ·g 2" do art. 
155 da Constituição Federal. 

Trat<~-se, cnfím, de providência de grande 
alcance social, porquanto objetiva fazer inci
dir sobre os chamados produtos da cesta basi
ca a aliquota menor do ICMS '12%) e sobre 
os considerados supérfluos à aliquotas mais 
elevada (25%)1. 

Em face do exprosto, manifestamo-nos pe
Ja aprovação do presente Projeto de Lei do 
Distrito Federal, tant() quanto ao seu mérito 
como aos aspecto~ económico-financeiros, 
sociais e de constitucionalidade, juricidade 
e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, de 199.0+- Sena-
dor Mauro Benevides - Presidente; Senador 
Francisco Rollemberg, Relator; Senador Mei
ra Filho- Senador Mauricio Correa- Sena
dor Chaves Rodrigues- Senador M9.rcio La
cerda - Senador João Castelo - Seilador 
LourivaJ Baptista- Senador Pompeu de Sou
sa~- Se_uador João Menezes - Senador Alui
zio Bezerra. 

PARECER N• 110, DE 1990 

Da Comissão do Distrito-Federal, sÕ-bre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n" 
75~ de 1989, que ••veda construção, em 
Brasllia, nos locais e nas condições que 
menciona". 

Relator: Senador João Menezes 
O presente Projeto de Lei, de autoria desta 

Comissão do Distrito Federal, apresentado 
por sugestão do Deputado Geraldo Campos, 
tem porobjetivo evitar que construções, mes
mo de caráter provisório, ocupem e desfigu
rem as áreas mais nobres do Plano Piloto 
de Brasília, a saber:_a Esplanada dos Minis
térios e as Praças dos Três Poderes e Buruti. 

A essência da proposição está centrada no 
caput do artigo 1'·', que veda a construção 
_nos locais referidos. O parágrafo único do 
mesmo artigo admite exceção apenas para 
construção provisória. destinada a espetácu
los públicos de única apresentação, para co
memoração de data cívica, desde que expres
samente autorizada pelo Poder executivo do 
Distrito Federal, depois de consultado o Con
selho de Arquitetura, Urbanismo e Meio 
_Ambien_te- CAUMA. 

Desnecessário ressaltar a relevância da me
dida ora proposta, coerente não apenas com 
espírito de preservação de monumentos his
tóricos de qualquer cidade, mas principal-
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mente com as esp~ciais caracteríSticas de Bi-a
s!lia, recentemente consagrada como Patri
mónio Cultural da Humanidade. Nada mais 
justo, portanto. do que defender, para as ge
rações futuras, os traços fundamentais que 
singularizam esta cidade. ''histórica de nas
cença", como a qualificou Lúcio CoSta. 

Outro mérito da proposição reside no res
peito às definições de uso e ocupação do solo 
de Brasilia, estabelecidas em planos que ob
jetivam ordenar o desenvolvimento da cida
de, orientando-a para melhores condições de 
bem-estar da população. 

A iniciativa encontra fundamento jurídico 
no poder de polícia que _se atribui a toda a 
administraçãO local, para impor restrições ao 
uso e gozo da propriedade privada e do direi· 
to individual em benefício da coletividade. 
Dentro desse espírito, é perfeitamente lícito 
ao Poder Público zonear a cidade e estabe· 
lecer, por meio de leis locais, regras de condu
ta nas vias e logradouros públicos. bem como 
firmar normas para süa utilização, evitando 
o desvirtuamente e o desrespeito à arquite
tura e aos usos programados. 

Conclusão 

O acerto da iniciativa transparece ainda 
pelo fato de não ter recebido, no prazo regi
mental, sequer uma emenda que objetivasse 
alterar-lhe o conteúdo. Também nada con
templa que justifique objeção do ponto de 
vista constitucional, jurídico, regimentar e de 
técnica legislativa. Deste modo, nosso pare
cer é no sentido de sua aprovação. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 1990. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente; Se
nador - João Menezes, Relator; Senador 
Meira Filho - Senador Maurício Correa -
Senador Francisco Rollembe_rg - Senador 
Chagas Rodrigues - Senador Márcio Lacer
da - Senador João Castelo - SenadorLou
rival Baptista - Senador PompetJ de Sousa 
- Senador Hugo Napoleão. 

PARECER N• !li, DE 1990 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n' 
IS, de 1990, oriundo da Mensagem n' 
42, de 1990-DF (nQ 15/GAG, na origem), 
de 9 de março de 1990, do Excelentíssimo 
Senhor Governador do Distrito Federal, 
que "altera dispo.c;itivos da Lei nG 66, de 
I8de dezembro de 1989 e dá outras provi~ 
dências". 

Relator: Senador Meira Filho 

O Governador do DistritO Federal, através 
da Mensagem n•42, de 1990-DF (n" 15/GAG, 
na origem), de 9 de março de 1990, submete 
a apreciação do Senado Federal, em cumpri
mento ao que determina a Resolução o~' 157, 

-de 1" de novembro de 1988, que estabelece 
normas para que esta Casa desempenhe as 
atribuições de Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, em consonância com o que dispõe 
o § 1'' do arr. 16 do Ato das Disposições Cons
titucionaü; Transitórias. o Projeto de Lei do 
DistritQ Federal n" 15, de 1990. 

O citado projeto de lei altera dispositivos 
..da Lei n" 66, ele 18 de dezembro de 1989, 
que cri01:nr-Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal, seus cargos e empregos, fi
xou os valores de seus vencimentos e salários 
e-ocu outras providênciaS. 

O objetivo do presente projeto de lei é 
proceder ao aperfeiçoamento do texto legal 
da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal, conforme está disposto na própria 
Mensagem Governamental, quando ressalta 
que "algumas omissões foram registradas e 
outras disposições, por se tratar de emendas, 
constaram de forma inadequada". 

À.pós realizarmoS- a análise criteriosa do 
seu _teor apresentamos. de forma resumida, 
os conteúdos que sofreram modificações: 
-_~crescenta o portador de registro espe

cífico expedido pelo MEC, considerando 
equivalente ao diploma de licenciatura plena, 
no dispositivo referente à habilitação legal 
exigida para o emprego de Especialista de 
Educação - (aft. 1" e Anexo l, da Lei nu 
66 e art. 1" do projeto de lei). 

- Denn.e •·efetivo exercício prestado ao 
Magistério Público do Distrito-Federal", no 
art. 3'' do projeto de lei. 

- Revóglf oS:-§"§"4'' e S" do art. 12 da citada 
lei, uma vez que. este artigo trata da "pro
gressão funcional". O conteúdo dos §§ 4" e 
5"'- é referente a "Transposição para a Carrei
ra" e como tal foi disciplinado no art. 6" do 
prOjeto de lei. 

-Amplia o prazo para dois anos para a 
Administração realizar concurso público para 
fins de efetivação dos servidores não ampa
rados pelo art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Em caso de re
provação, serão os respectivOs contratos de 
trabalho re~cindidos. (Art. 4'' da lei e art. 
7" do projeto de lei.) 

-Extingue a Gratificação- de Gabinete 
criada pelo Conselho Diretor da Fundação 
Educacional do Distrito Federal (o art. 5' 
do projeto de lei acrescenta o inciso IX ao 
art. 13 da Lei nu 66). 

Devemos ressaltar que não foi apresentada 
emenda a este projeto durante o prazo regi
mental. 

C-omo Relator da ComissãO do DiStrito Fe
deral, cumpre-nos afirnlar que as alterações 
sugeridas por este projeto de lei são válidas 
e indispensáveis à execução efetiva da Car- . 
reira Magistério Público do Distrito Federal. 

Contudo. torn_a~se necessário fazer uma 
observação de grande importância com rela
ção à primeira mudança efetuada pelo proje· 
to de lei, a qual, com muita propriedade, 
inclui o portador de registro especifico expe
dido pelo MEC juntamente ao possuidor de 
licenciatura plena para o emprego de Espc· 
cialista de Educação. É mister; neste momen
to, evocar o art. 33 da Lei n'' 5.692, de 11 
de agosto _de 1971, que destaca a formação 
desse especialista em curso de pós-graduação 
e portanto, deverá constar do art. l'' 

Concluímos que a causa é de indiscutível 
mérito, não havendo óbices quanto à consti· 
tucionalidade e juridicidade. Assim, somos 
pela sua aprovação com as seguintes emendas 
do Relator: 

Emenda n• 1 

Incluir a palavra caput ao art. I-' da Lei 
n'' 66 · · 

Emenda n~ 2 

Acrescentar à nova redaçâo dada ao art. 
1" da Lei n" 66, o Especialista de Educação 
oriundo de _curso de pós-graduação em Edu
cação, como segue: 

"Art. 1'' ... e Especialis1:ã de Educa· 
ção (com licenciatura plena ou com re
gistro específico ·expedido pelo MEC ou 
com pós-graduação em Educação em 
cumprimento-do art. 33 da Lei n" 5.692, 
de 11 de agosto de 1971), conforme Ane· 
xo I desta lei." 

Emenda n• 3 

Esta emenda é decorrente da Emenda o• 
2 pois o inciso IV do art. -6" da Lei o~ 66 
terá que passar a vigorar com a seguinte.reda
ção: 

"Art. 6" ........................................ . 
I - ................................... , .. -. ....... .. 
11- .............................. -................. -
lll- ......................................... _ .... .. 
IV- para o cargo ou emprego de Especia-

- lista de Educação, os portadores de habili
tação específica de grau superior, em nível 
de graduação correspondente à licenciatura 
plena ou registro espec(fico expedido pelo 
MEC ou pós-graduação em Educação." 

Obs.: Em função da Emenda n" 3 que de
verá, agora, ser o art. Y do projeto de lei, 
é necessário renumerar os demais. 

Emenda n?4 

Corrigir o anó da Lei n'' 66 no art. 4'! do 
projeto de lei,- ou seja, onde foi registrado 
1988 alterar para 1989. 
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ANEXO 

(Art. 1Q da Lei nQ ele de 1990) 

ANEXO I 

(Art. 112, da Lei nQ 66, de 18 de dezembrO de 1989) 

Carreira Magistério Público do Distrito Federal 

Denominação Classe Padrão 

Especialista de Educação On1Ca I ·a XXV 
(Super1or - Licenc·iatura 
Plena ou Registro Especi-
fico expedido p_elo MEC ou 
Pós-GradUação em Educação) 

Professor Nivel 3 única I a XXV 
(Superior - Licenciatura 
Plena) 

Professor Nivel 2 Única I a XXV 
(Superior - L-icenciatura 
Curta) 

Professor Nivel 1 ----- única - r--=a XXV 
(Médio - Habilitação de 
20 Grau)(o · 

Finalizando, esclarecemos que acolhemos 
as sugestões contidas no voto em separado, 
do Senador Pompeu de Sousa, as quaís pas
sam a f2zer parte integrante deste nosso Pare· 
cer. 

Sala das Comissões. 24 de abril de 4990. 
- Mauro Benevides, Presidente. Meira Fi· 
lho, Relator. - Francisco Rollemberg -
Maurício Corrêa- Mareio Lacerda- João 
Castele- Lourival Baptista- Chagasl~Odri
gues - Pompeu de Sousa - Aluizio Bezerra 
- Hugo Napoleão. 

VOTO EM SE-PARADO, do Senador 
Pompeu de Souza, na Comissão do Distrito 
Federal, sobre o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n" 15, de 1990-DF. Mensagem n" 42. 
de 1990-DF (Mensagem n" 015/GAG, em 
9-3-90. na origem) que ''altera dispositivos 
da Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências." 

Senador: Pompeu de Souza 
Proveniente do Governo do Distrito Fede· 

ral, encontra-se em exame riesta Comissão 
· o presente Projeto de Lei do -Distrito Federal 
.que "altera dispositivos da Lei n~ 66, de 18 
de dezembro de 1989, e dá outras providên
cías". 

A Lei n" 66, de 18 de dezembro de 1989, 
"cria a Carreira Magistério Públicà do Dls- · 

nrito Federal, seus c~rgos e emprego·s. fixa 

os valores de seus vencimentos e salários e 
dá outras providencias". 

O resultado dessa Lei n·• 66- fof fruto de 
negoCiaçôes entre o Governo do Distrito Fe
deral e o Sindicato dos Professores. _fomos, 
na oportunidade, ielatOr do Piojeto que deu 
origem àquela Lei, tivemo~ oportunidade, na 
ocasião, de intermediar aS'negociações que 
resultaram em acertos no Projeto original de. 
comum acordo entre as partes. 

O nos-So'lnrereSse, portanto, eni pedir vis
tas ao presente Projeto de Lei foi para anali
sar, com maior cuidado, quais os dispositivos 
que pretendeu o GovernO--alterar, uma vez 
que tivemos participação muito pfóxi.[lla na 
elaboração da citada Lei. 

Para nossa surpresa, as alterações propos
tas pelo Governo não são substantivas. Apre
sentamos no entanto algumas sugestões de 
mudança ao presente Projeto, mais quanto 
à técnica legislativa do que quanto ao conteú

-do propriamente ~i to. 

- Veiifica-se nos artigos lu, zo, 4" e 5" da 
Proposição que a técnica legislativa adotada 
foi a de alterar a Lei n" 66, enquanto_ os artigos 
3''. 6~ e 7" és tão so'!tos dentro do_ Projeto quan
do seus conteúdos deveriam ser inseridos na 
-citada Lei, jJárã: assim termos uma unifor
midade na técnica legislativa. 

Quantidade 

cargo ~mpre_go 

53 370 

110 10.600 

08 2.700 

37 5.250 

Propomos, portanto, as -~eguintes modifi
cações ao Prôjito de Lei n" 15: 

1. O artigo 3~ passaria a ter a seg'uinte 
redação: 

''Art. 3" Incluir um artigo de n;; 24 
à Lei n" 66189, renumerando-se os de
mais, com a seguinte redação: 

Art. '24. Para os efeitos desta Lei consi· 
dera-se efetivo exercício prestado ao Magis
tério Público do Distrito Federal o desem
penho, na Secretaria de Educação e na Fun
dação Educacional do Distrito Federal, de: 

I -_atividades docentes ou funções técni
co-pedagógico-administrativas na qualidade 
de professor; 

II - atividades específicas da respectiva li
cenciatura na qualidade de especialista de 
educação ou técnico em assuntos educacio
nais. 

2. O artigo 6?pasSa a ter a redação abaixo, 
acrescentando-lhe, para maior clareza, pará
grafo único: 

''Art. 6'' Incluir um artigo de n" 2) 
à Lei n'1 66/89, renumerando-se os de
mais, com a seguinte redação: 

Art. 25. Na transposição de que tra
ta _o art. 2", desta Lei, será computado 
o tempo de serviço efetivamente pres-
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tado ao Magbtério da União, dos Esta· 
dos .e dos Municípios, pelos professores 
e especialista de _educação, na razão de 
um dia de serviço prestado na origem 
para· cada dia que exceder 10 (dez) anos 
de efetivo exercício no Magistério Públi
co do Distrito Federal". 

Parágrafo único. Após a transposiçiio o 
tempo de serviço efetivamentc prestado ao 
Magistério da Unido, dos Estados e. dQs Mu
nicípios e impedido, naquele momento, de 
ser utilizado, será absorvido futurament~, na 
forma do caput dc!:>te :.1rtigo. quando o profes
sor ou o espcciafista de educação vier a fazer 
jus. 

Este parágrafo único vem cobrir uma lacu· 
na da Proposição. O capnt do :omigo contem· 
pia apenas no momento da tmnsposição o 
professor que tiver 10 (dez) anos de cfctivo 
exercício no Magistêrio Público do Distrito 
Federal. O Parágrafo único contempla o pro· 
fessor que na transposição, por exemplo, ti
vesse 9 anos no DF, e 15 (quinze) Cm outra 
unidade da Federação, quando esse professor 
vier a completar os 10 (dez) anos no DF pas
sará a contar o tempo de serviço na razão 
de um dia de serviço prestado na origem para 
cada dia que exceder os 10 (dez) anos no 
DF. 

3. O artigo 7n do -Projeto de Lei passaria 
a ter a seguinte redação: 

'"Art. 7" O caput do artigo 4" da Lei n" 
66, de 18 de dezembro Je 198Y, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 4-· Os Professores e os Espe
cialistas de Educação integrantl.:!~ do 
Quadro de Carreira do Pessoal de Magis
tério da Fundação Educacional do Dis
trito Federal, homologlldo cm 4 de maio 
de 1!::187, não amparadns pelo art. 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, serão inCri tos, ex~offcio, no 
prazo de 2 (dois) anos. em concurso pú
blico, para fins de efetivação." 

Consideramos prudente moficar apc· 
nas o prazo constante do referido artigo 
4", para 2 (dois) anos como prevé a Pro
posição. Supriminlos a exPressão "e não 
havendo os servidores logrado aprova
ção no concurso público, serão os respec
tivos contratos de trabalho rescindidos." 

Essa expressão não deve constar, uma 
vez que os profe:.sores do DF, desde 
1985, conquistaram estabilidade para tO· 
dos, a partir de 1 ano de contrato com 
a FEDF, conforme Cláusula 36 do acor· 
do coletivo, ~:~baixo trans.cTita, sendo esta 
estabilidade incorporada aos contratos 
individuais de trabalho como condição 
definitiva. 

"Cláusula 36: Todo professor optante 
ou não pelo regime do FGTS, que tenha 
completado, na data da assinatura do 
presente instrumento, ou vier a complc· 
car, posteriormente, pelo menos um ano 

de vinculação empregatícia com a Fun
d~:~çào Educacional do Distrito Federal, 
terá assegurada a Estabilidade no Em
prego, não podendo ser despedido senão 
por motivo de falta grave, a teor do art. 
493 da CLT, combinado com o art. 482 
do mesmo diploma, devidamente apu
rada atravês de inquérito judicial prévio. 

§ l'' A estabilidade prevista no ca~ 
putdesta cláu:.ula se incorporará aos con
tratos individuais de trabalho como con
Liição definitiva, obrigando-:.e a Funda
ção Educacional do Distrito Federal a 
notá-Ia expressamente nas respectivas 

· caifClras profissionais. 

§--2, Não haverá estabilidade no 
cxercfcio de cargo de confiança imediato 
do empregador, ressalvado o cômputo 
do tempo de serviço para todos os aspec
tos legaL<.. 

§ 3~ Ao professor garantido pel<~ es~ 
tabilidade que deixar de exercer cargo 
de confiança, é assegurada, :;alvo no caso 
de falta grave, a reversão ao cargo efe-

-- tivo que haja anteriormente ocupado. 

§ 4" O pedido de demis~ão do pro
flissor protegido pela estabilidade ora 
instituída só ser.á válido quando feito 
com a assistência do Sindicato dos Pro
fl!ssores no Distrito Federal. 

§ 5" À mulher gestante, que ainda 
não __ houver adquirido a estabilidade pre
vista no caput, será garantida estabili
dade provisória no emprego, desde a 
concepção até lRO (cento e oitenta) dias 
após o término da licença prevista no 
art. 392 da CL T. 

§ 6" A partir da duta da assinatura 
do presente instrumento, o professor 
que mediante requisição e com sua con
cordância, vier a ser colocado à dispo
sição de qualquer órgão estranho à Fun
dação Educacional do Distrito Federal, 
e que ai:nda não tenha pelo menos 1 (um) 
ano de serviços prestados à Fundação 
Eduôcional.do Distrito Federal, não fa
rá jus à estabilidade prevista no caput." 

Essas são ãs considerações que achanros 
necessário fazer com relação ao Projeto de 
Lei-DF n" 15/90, esperamos sejam acolhidas 
pelo nobre Relator e aprovadas por esta Co· 
missão do Distrito Federal. 

Com rehção às 4 (quatro) Emendas apr~
sentad:ãS pelo Relator somos favoráveis à sua 
aprovação com os seguintes reparos de técni
cas legislativas às de n'' 1 e n·· 3. 

a) Nã Emenda n" 1, propomos o se
guinte texto: 

"lnclu_ir a palavrã. Caput do art. 1" do 
Profeta de Lei n" 15/90, passando a tú 
a seguinte redaçãO: 

Art. 1 O caput do artigo 1" da Lei 
n' 66. de 18 de dezembro de 1989. passa 
a vigorar com a seguinte redaçiio: 

b) Na Emenda n·• 3 propomos incluir 
um artigo 3" ao Projeto de Lei no 15/90, 
renumerando-se os demais da seguinte 
forma: 

"Incluir arr. 3'' ao Projeto de Lei n·• 
15/90 renumerando-se os demais nos se
guintes termos: 

Art. 3" Dê-se ao inciso IV do art. 
6''. da Lei n" 66-DF de 198Y. a seguinte 
redação: 

"Art. 6" ·······················-+--······ 
I--~ ........ ~ ............................. ~ .. 
II- ................. ··~~ ...... . 
Ill-. 
IV - para o cargo_ ou emprego de 

EspecialiSta da Educação, os portadores 
de habilitação específica de grau supe
rior, em nível de graduação correspon
dente à licenciatura plena ou registro e~
pecífico expedido pelo MEC ou pós-gra
duação em Educação." 

Sala das Comissões. 24 de abril de l!J90. 
- Senador Pompeu de Sousa. 

Texto do Projeto de Lei de n" 15/90 com 
alterações aprovadas na reuniãO da Comissão 
do DF do dia 24~4-90, conforme parecer do 
Senador Meira Filho, e Voto em Separado 
do Senador Pompeu de Sousa. 

PROJETO DE LEI DO DF N'• 15/90 

Altera dispositivos da Lei n" 66, de IS 
de dezembro de 1989 e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1" O caput do artigo l'' da Lei n" 

66, de 18 de dezembro de 1989, passa a vigo
rar com a seguinte rcdacão: 

"Art. 1" E criada, no Quadro do Pessol 
do Distrito Federal e na Tabela de Pessoal 
de Fundação Educacional do Distrito Fede· 
ral, a Carreira Magistêrio Público do Distrito 
Federal, composta dos cargos e dos empregos 
de Professor Nível! (com formação de nível 
médío), Pro(essor Nível 2 (com licenciatura 
curta), Professor nível 3 (com licenciatura 
plena) e Especialista de Educação (com licen
ciatura plena ou registro específico expedido 
pelo MEC ou com pós~gradução em Educa
ção em cumprimento do art. 33 da Lei n" 
5.692, de 11 de agosto de 1971), confonne 
Anexo I desta Lei." 

Art. 2" O Anexo I da Lei n" 66, de 18 
de dezeffibro de 1989, fica alterado na forma 
do_ Anexo desta Lei. 

Art. 3'.' Dê-se ao inciso IV do art. 6°, da 
Lei n~ 66-DF de 1989, a seguinte redação: 
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"Art. 6" ···············~~-c••··~ .. ········· 
!- ........................................... . 
11- .......................................... . 
III- ........................................... . 
IV - Para o cargo ou emprego de 

Especialista de Educação, os portadores 
de habilitação espedfica de grau supe
rior, em nível de graduação correspon· 
dente à licenciatura plena ou registro es~ 
pecíficO expedido pelo MEC ou pós gra
dução em Educação." 

Art. 4" Incluir um artigo de n" 24 à Lei 
n1• 66/89, renumerando-se os demais, com a 
seguinte redação: 

"Art. 24. Para os efeitos desta Lei 
considera-se efetivo exercício prestado 
ao Magistério Público do DistritO Fede
ral o deSempenho, na Secretaria de Edu
cação e na Fundação Educacional do 
Distrito Federal, de: 

I - atividades docentes ou funções 
técnico-pedagógico-administrativas na 
qualidade de professor: 

II - atividad6s específicas da respec
tiva licenciatura na qualidade de especia
lista de educação ou técnico em assuntos 
educacionais.,. 

Art. 5~> Ficam revogados os §§ 4\' e s~ do 
artigo 12 da Lei D 0 66, de 18 de dezembro 
de 1989. 

Art. 6? O artigo 13 da Lei n~ 66 de 18 
de dezembro de 1989 fica acrescido do seguin-
te inciso: -

"IX- Giatific"açao dê Giibiiiête, cria
da pela Resolução n" 1.607, de 19 de 
dezembro de 1985, do Conselho Diretor 
da Fundação Educacional do Distrito 
Federal." 

Art. 7Y Incluir um artigo de n9 25 à Lei 
n? 66/89, renumerando-se os demais, com a 
seguinte redação: 

"Art. 25. Na transposição de que 
trata o art:29, desta Lei, será computado 
o tempo de serviço efetivamente -pres
tado ao Magistério da União, dos Esta
dos e dos Municípios, pelos professores 
e especialistas de educação, na razão de 
um dia de serviço prestado na origem 
para cada dia que exceder 10 (dez) anos 
de efetivo exercício no Magistério Públi
co do Distrito FederaL 

Parágrafo único. Após a transposi
ção o tempo de serviço efetivamente 
prestado ao Magistério da União, dos 
Estados e dos Municípios e· impedido, 
naquele momento, de ser utilizado, será 
absorvido futuramente, na forma do ca
put deste artigo, quando o professor ou 
o especialista de educação vier a fazer 
jus." 

ArL 8~ O caput do artigo 4" da Lei n~ 
66, de 18 de dezembro de 1989, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 4" Os Professores e. os Espe
cialistas de Educação integrantes do 
Quadro de Carreira do Pessoal de Magis
tério da Fundação Educacional do Dis
trito Fedefal, homologado em 4 de maio 
de 1987, não amparados pelo art. 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, serão inscritos, ex officio, 
no prazo de 2 (dois) anos, em concurso 
público, para fins de efetivação." 

Art. 9·.> Os efeitos desta Lei retroagem 
a 19 de janeiro de 1990. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições _em 
contrário. 

Sala das ComisSões, de de 1990. 

PARECER N• 112, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 139, de 1989, que '~dispõe so
bre a realização de eleições prévias no 
âmbito dos partidos políticos". 

Relator: Senador Mauro Benevides. 
O nobre Senador Hugo Napoleão, Presi

dente do PFL, propõe à nossa consideração 
projeto em que busca tornar obrigatória, no 

. âmbito dos partidos nacionais, a realização 
de eleições prévias entre os respectivos filia
dos, todas as vezes em que se realizarem elei
ções para a escolha de candidatos a Presi
dente da República, Governadores de Estado 
ou Prefeítos Municipais. 

A proposição cria, ainda, as condições para 
que a escolha se processe exigindo, inclusive, 
um observador designado pela Justiça Elei
tor~!. 

Ao justificar a medida, o eminente repre
sentante piauiense expende uma série de ar
gumentos altamente ponderáveis. Acontece, 
no entanto, que a Constituição em vigor asse
gurou aos· partidos ampla liberdade, consoan
te se depreende do preceituado no § 1" do 
art. 17, in verbis: 

"§ 19 É assegurada aos partidos po· 
líticos autonomia para definir sua estru
tura interna, organização e funciona
mento, devendo seus estatutos estabe
lecer normas de fidelidade e disciplina 
partidária." (o grifo é nosso). 

Deflui do exposto que a proposição, em 
que pesem seus altos propósitos moralizado
res implantados em todos os partidos que te
nham um mínimo de respeito, não deve ser 
imposta, ex -vi legiS, pois o legiSiador consti
tuinte confiou na sabedoria e no senso dos 

dirigentes partidários, assegurando-lhes a 
mais irrestrita liberdade. 

Por toçto o exposto, concluímos pela in
constitucionalidade da proposição, na medi· 
da em que, apesar de moralizadora, restringe 
a liberdade assegurada aos partidos pelo cita
do no§ 1~· do art. 17. 

Esif: é o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1989. 

- Cid Sabóia de Cal-valho, Presidente -
Mauro Benevides, Relator - Chagas Rodri
gUes - Meira Filho - João Castelo - João 
Calmon - Áureo Mello - Roberto Campos 
- Jritahy Magalhães- Luiz Viana- Afonso 
Arinos- Odacir Soarés - Francisco Rollem
berg - José Agripino - Afonso Sancho -
Leite Chave - Olavo Pires. 

PARECER N• 113, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 290/89, que altera o art. 1~ da 
Lei n~ 7 .320, de 11 de junho de 1985, 
que "dispõe sobre a antecipação de come· 
moração de feriados e dá outras provi
dências." 

Relator: Senador Mauro Benevldes 
O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria 

do ilustre Senador José lgnácio Ferreira, pro
põe a alteração do art. l" da Lei n~' 7.320/85, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. l'! SÚão comemorados por anteci
pação, nas segundas-feiras, os feriados que 
caírem nos demais dias da semana, com exce
ção dos que ocorrerem nos sábados e domin
gos e dos dias 1 \'de janeiro (ConfraterniZação 
Universal), 7 de setembro (Independência),· 
25 de dezembro (Natal), Sexta-Feira santa~ 
Corpus Crhisti e 12 de o_utubro (Nossa Senho
ra Aparecida- Padroeira do Brasil) 

Na justificação, destaca o autor que a sua 
proposição objetiva incluir, no elenco das ex
ceções, o dia 12 de outubro, declarado pela 
Lei n~· 6.802, de 30 de junho de 1980, Como 
feriado nacional, para culto público e oficial 
a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do 
Brasil. 

Não se trata de nenhum precedente, consi
derando que, pelas Leis n~' 7.466/86 e 
7.765/89, o dia 1~ de maio, Dia do Trabalho, 

- e o dia do Corpus Christi, respectivamente, 
já foram também incluídos naquelas exce
ções. 

Por outro lado, ressalta o eminente sena
dor José Ignácio Ferreira que a data da come
moração da Padroeira do Brasil, país tradi
Ciõnalmente devoto de Nossa Senhora Apa
recida, merece ser festejada como festa 
maior, posSibilitando aos milhões de cristãos 
católicos brasileiros, festejá-la no seu próprio 
dia, e não de forma antecipada. 

Demais disso, convém assinalar que as tra
dicionais romarias que se organizam,por-óca-
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sião dessas comemorações, dos mais Iongfn
qüos rincões do país, em particular da Igreja 
Católica, mantêm fidelidade ao dia 12 de ouM 
tubro, por esta data considerada dia santifi
cado para o Brasil. 

Não bastassem essas razões, devemos con
siderar que a iniciativa do ilustre Senador 
José Ignácio Ferreira traduz um elevado sig
nificado religioso, que vem ao encontro de 
todo um sentimento de veneração e de _espe
rança ·que o povo brasileiro consagra à Mãe 
de Deus, Nossa Senhora Aparecida e qúe 
deve ser solenemente reverenciado. 

Ante o exposto, opinamos pela aprova
ção do Projeto de Lei do Senado n" 290/89. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1990. 
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente -
Mauro Benevides, Relator - Leite Chaves 
- Afonso Sancho - Odacir Soares - João 
Calmou- Afonso Arinos- Roberto Campos 
- Meira Filho- Maurício Corrêa- Chagas 
Rodrigues - Jutahy Magalhães - Luiz Via
na. 

PARECER N• 114, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei no 60, de 1989 (n? 3.049-A, 
de 1989, na Câiõáfa dos Deputados) que 
"acrescenta dispositivo à Lei n• 6.251. 
de 8 de outubro de 1975, que institui nor
mas gerais sobre desportos." 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Vem a exame desta Comissão o Projeto 

de Lei n" 60, de 1989 (n• 3.049-A, de 1989, 
na Câmara dos Deputados), de autoria do 
nobre Deputado Gerson Peres, que "acres
centa dispositivo à Lei n~ 6.251, de 8 de outu
bro de 1975, que institui normas gerais sobre 
desportos". 

Pretende a medida, através do dispositivo 
que se propõe acrescer à legislação vigente, 
assegurar que " ... do contrato de transferên· 
cia de jogador brasileiro para o exterior deve
rá constar claúsula que obrigue a entidade 
a ceder, sempre que solicitada pela Confede
ração Brasileira de Desportos, o atleta trans
ferido, desde que convocado para o selecio
nado nacional. 

É fato notóiíO que a cris-e inflacionária Por 
que passa o País, corroendo todos os setores 
da economia, afetou profundamente as asso
ciações desportiva..,, a tal ponto de verem-se 
forçadas a lançar mão da "exportaçãq" de 
seus melhores atletas para equilibrar !:>itua
ções financeiras "em vermelho'". As-siste-se 
à transferência de nossos melhores atletas pa
ra o exterior em busca de contratos milio
nários que representam, s_em sombra de dúvi
da, sua independência financeira e realização 
profissional. 

Embora reconhecendo o legítimo dtretto 
dos atletas de buscarem uma condição profis
sional masi vantajosa, consideramos impres
cindível a defesa dos interesses do desporto 

brasileiÍ'o, através de dispositivo que assegure 
a presença de nossos melhores atletas nos 
selecionados mencionados das diferentes mo
dalidades desportiva-;. 

A medida ora proposta vem, deste modo, 
preencher lacuna existente na norma jurídica 
em vigor, pondo firi1_à_ invariável relutância 
dos clubes estrangeiros em ceder os atletas 
por ocasião da convocação para os selecio
nados _de.!iportivos. 

Merece ressalva, no entanto, a redação do 
Projeto em exame vez que, através da Porta
ria n? 615 do Ministério da Educação, de 26 
de junho de 1979, a Confederação Brasileira 
de Desportos sofreu desmembramento fican
do constituídas confederações nacionais se
gundo a competência desportiva correspon
dente. Neste sentido, a competência pela 
convocação de atletas para selecionado na
cional, qualquer que seja a modalidade des
portiva, está atualmente a cargo das confede~ 
rações respectivas. Faz-se necessário, portan
to, sanar tal inadequação, substituindo-se no 
texto do Projeto, "Confederação Brasileira 
de Desportos" por "confederação desportiva 
competerlte". 

oe outra parte, encontra-se em tramitação 
no Legislativo Projeto de Lei da Câmara no 
3.974, de 1989, que fixa bases e diretrizes 
do desporto nacional, dispondo sobre o esta· 
belecimento de uma política global para o 
esporte brasileiro. Trata-se de proposição 
abrangente e adequada às demandas eviden
ciadas pelo atual quadro desportivo nacional 
e que propõe-Se, em última análise, e subs
tituir a legislação vigente (Lei n~'6.251, de 
1975), 9bjeto deste nosso pronunciamento. 

Neste sentido, considerando o mérito irre
futável do Projeto de Lei n~ 60, de 1989, so
mos de--parecer favorável a sua aprovação 
nos termos do seguinte 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA 

No 60, DE 1989 

Dispõe sobre cláusula obrigatória no 
contrato de transferênc~a de atletas para 
o eXterior. 

O Congresso N actoq.al decreta: 

Art. la 'Ao editar normas gerais sobre 
transferência de atletas profissionais e não
profissionais brasileiros, para o exterior, o 
Conselho Nacional de Desportos estabelece
rá que do contrato de transferéncia conste 
cláusula que obrigue a entidade estrangeira 
â ceder, sempre que solicitada pela Confede-. 
ração Desportiva competente, o atleta trans~ 
ferido, desde que convocado para o selecio
nado nacionaL 

Art. 2? Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. _3° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1990. 
-João Calmou, Presidente- Francisco Ro
llemberg. Relator - Carlos Patrocínio -
Meira Filho - José Fogaça - Nabor Júnior 
- Áureo Melo - João Lobo - Maurício 
Corrêa - Fernando H. Cardoso - Lulz Via-

__ na Filho - Mauro Benevides - Afonso Ari~ 
nos. 

PARECER N• 115, DE 1990 

Da Comissão de Educação sobre o Pro~ 
jeto de Lei da Câmara dos Deputados 
0° 1, de 1990 (n9 2.278~8, de 1989 na 
origCni), oriundo da Mensagein n• 198, 
de 12 de maio de 1989, do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, que 
"cria a Delegacia do Ministério da Edu
cação- MEC. no Estado do Tocantins 
e dá outras providências." 

Relator: Sel)ãdoi- Ául-eo Meto 
O Poder Executivo, através da Mensagem 

no 198, de 12 de maio de 1989, do Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, sub· 
mete a apreciação do Congresso Nacional a 
criação da Delegacia do Ministério da Educa
ção - MEC, no Estado do Tocantins. 

Na Exposição de Motivos n~ 66, de 26 de 
abril de 1989, o Senhor Ministro da Educação 
ressalta que o "Ministério da Educação pos
sui Delegacias em todas as unidades da Fede
ração, as quais se destinam a acompanhar, 
supervisionar, avaliar e eXecutar na sUa área 
de jurisdição e promover sua articulação com 
setores educacionais e desportivos locais. É 
primordial, portanto, a criação e instalação 
de uma Delegacia do MEC do novo Esta
do ... ". 

O mencionado Projeto de Lei na Câmara 
dos Dep'!tados foi encaminhado para três Co· 
missões Técnicas. A Comissão de Constitui
ção e Justiça e Redação opinou, unanime~ 
mente, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa nos termos do parecer 
favorável do Relator. Deputado Nilson Gib
son. 

Na Comis_são de Educação, Cultura, Es· 
--pOrte e TurismO- Comissão do Mérito -
a matéria foi aprovada por unanimidade nos 
moldes do parecer do Relator, Deputado Ma
guita Vilela. 

Igual procedimento regist_rou-se na Comis· 
são de Finanças onde o parecer fa-vorável do 
Relator, Deputado Arnaldo Prieto, foi a pro·, 
v ado por unanimidade. 

O que comprovou mais uma vez a rele
vância desta Proposição foi a aprovação em 
Plenário de requerimento solicitando urgén
cia para este projeto, de iniciativa dos seguin
tes líderes de partidos: Deputado lbsen Pi
nheiro, líder do PMDB: Deputado Euclides 
Scalco, líder do PSDB; Deputado Amaral 
Netto, líder do PDS; Deputada Irma Passoni, 
na qualidade de líder do PT; Deputado José 
Uns~ na qualidade de !(der do PFL e Depu· 
tado Artur Lima Cavalcanti, na qualidade 
de líder do PDT. · 
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Em 13 de dezembro de 1989, o Plenário 
aprovou a Redação Final do Relator, Depu~ 
tado Sígmaringa Seixas. 

Como Relator na Comíssão dC -EduCação 
do Senado federal, cumpre~nas evocar que 
a Constituição da República Federativa do 
Brasil, em seu art. 13 das Disposições Transi~ 

. tórias, criou o Estado do Tocantins cOin fun~ 
danamento a partir de 1" de janeiro de 1989 
e portanto, necessita da existência deste ór· 
gâo do Ministério da Educação, para a mais 
nova unidade federativa do país possa desen· 
volver e incrementar com segurança e eficiên· 
cia o seu sistema educacional local. 

Por julgá-lo meritório e indispensável, SO· 

mos pela aprovação deste Proj~to de Lei. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1990. 
- Áureo Melo, Presidente ~ João Calmon 
- Relator - Antonio Luiz Maya - Carlos 
Patrocú1io- Mauro Benevides- José Foga
ça- Nabor Júnior- João Lobo- Francisco 
Rollemberg - Maurício Corrêa - Fernando 
H. CardOso - Meira Filho - Luiz Viana 
Fi,lho. 

PARECER N• 116, DE 1990 
Comissão Diretora 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n' 5~, 
de 1989 (nQ 97/89, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a rCdação 
final da emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo n" 59; de 1989 (n~97/89, 
na Cântara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Re
gular entre o Governo da República FedC?ra
tiva do Brasil e o Governo da República da, 
Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de 
novembro de 1988. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio 
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator - Nabor Júnior 
- Antônio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N' 116, DE 1990 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 59, 
de 1989 (n• 97/89, na Câmara dos Depu
tados). 

EMENDAN• I 
(Corresponde à Emenda n~ 1-CRE) 

Dê-se ao parágrafo único do art. 1 ~ a se-
guinte redaçáo: ~ 

"Parágrafo único. São sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional quais~ 
quer atas que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quais~ 
quer ajustes complementares que, nos 
tennos do art. 49, inciso I di-Consti
tuiç~o, acarretem encargos ou compro-

missas gravosos ao património na'cio· 
na!." 

O SR. PRESIDENTE {A!I:!xandrc Co\'.t<J.) 
-O Expediente lido vai à puh\icaçüo. 

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo 
Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguinte!-. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 4(), DE 1990 

DisPõe sobre a transrerência de titula· 
ridade de contas e depósitos denominados 
em cruzados novos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" O Banco Central do Bra<;il auto· 
rizará as institUições financeiras a emitirem 
certificados de ativos financeiros denomina
d(.)s em cruzados novos, individualizados em 
nome do titular d~ cada operação, e não con· 
vertidos em cruzeiros na forma da Lei n' 
8.024/90. 

§ l'' Os certificados de que t(ata ci c8Pu{ 
do artigo anterior são endossáveis e pas.o;ívei.~ 
de transferência de_ titularidade, por inter· 
médio de sua negociação cm cruzeiros, de 
acordo com a paridade a ser estabelecida pe
las condições do merc<~do de!ises certificados. 

§ 2" A transferência de titularidade defi
nida no parágrafo anterior não incidirá ne
nhum tributo, contribuição social ou qual
quer outro encargo. além dos já previstos 

. na Lei n" 8.033/90, e deverá ser feita com 
a intermediação da isntituição financeira de
tentora das contas e dos depósitos denomi~ 
nados em cruzados novos. 

Art. 2'' A transferência de titularidade 
p·revista nesta lei poderá ser efetuada entre
empresâS sujeitas a um mesmo controle acio
nário, obedecida a paridade a que se refere 
o § z~ do art. 1" da Lei n'' 8.024f90. 

Art. 3" Os cruzado.s novos transferidos 
d~ acordo com os dispositivos anteriOre-s po
derão ser utilizados, pelo novo titular, para 
a liquidíção de dívidas e para o pagamento 
de obrigações -preVistas nos artigos 12 e 13, 
aa Lei n~ 8.024/90, nos prazos e nos limites 
ali definidos. 

Art. 4" E:..ta lei enl.!a em vigor na data· 
de sua publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A reforma monetária implantada recente· 
mente se, por um lado, vem alcançando resul
tados favoráveis na estabilização económica, 
por outro lado engendrou problemas setoriais 
de liquidez, que, por vários motivos. não têm 
siâo atenuados pela int_~rmediação financei
ra. Conseqüência imediata são as perspec-

tivas de aguçamento da recessão na econo
mia. 

Neste cÕntexto. apresenta-:.c como de im
portância estratégica a implementação dt: 
medidas de política económica que conciliem 
o controle da liquidez e do proce:.so inflacio
nário com a continuidade do crescimento eco· 
nômico. 

É esse o objetivo pretendido pelo presente 
projeto de lei; a criação de um mercado se~ 
cunchí.rio para oS cruzados novos represen~ 
tantivo:. de contas e depósitos bloqueados pt!· 
la reforma monetária visa, num primeiro ins· 
tante, trazer uma melhor distribuição dos cru
zeiros disponíveis na economia, pelos seus 
vários setores. sem, contudo, alterar o seu 
nível de liquidez. A eficácia a esse mercado 
é assegurada pela manutenção do poder de 
pagamentos da moeda "cruzado novo", nos 
prazos, nas cOndições e nos limites definidos 
pela Lei n" 8.024/90. 

Ademais, a criação do certificado de ativos 
financeiros denominados em cruzados novos 
corresponderia à instituição de um novo ins· 
trumento financeiro, de pOssibilidades de ga· 
nho definido pelas condições de mercado, e 
que poderia viar a contribuir para a neces· 
sária retomada da intermediação financeira 
no processo de fmanciamento da atividade 
produtiva. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1990. -_ 
Senador Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.024, 
DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a Ii qui· 
dez dos ati vos financeiros e dá outras pro· 
vidências. 

Faço saber que o Presidente da República 
adotou a Medida Provisória n~ 168, de 1990, 
que o Congresso N~cion11:l aprovou, e eu, Nel· 
son Carneiro, Presidente do Senado Federal, 
para oS efeitos do disposto no parágrafo único 
do art. 62 da Constituição Federal, promulgo 
a Segui"õte lei: 

Art. 1" Passa a denominar-se cruzeiro a 
moeda nacional, configurando a unidade do 
sistema monetário brasileiro. 

§ l"' Fica mantido o centavo para desig
nar a centésima parte da nova moeda. 

§ 2o O cruZeiro coiie"sponde a um cruza
do novo. 

§ 3" As quantias em dinheiro serão escri
tas precedidas do símbolo Cr$._ 

Art. 2!' O Banco Central do Brasil provi
denciará a aquisição de cédulas e moedas em 
cruzados novos. bem como fará imprimir as 
novas cédulas em cruzeiros na quantidade in
dispensável à ,su_bstituição do meio circulante. 

,_ 
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~ l" As cédulas e moedas em cruzados 
novos circularão simultaneamente ao cruzei
ro, de acordo com a paridade estabelecida 
no§ 2" do a.rt. 1" 

§ 2" AS cédulas e moedas em cruzados 
novos perderão poder liberatório c não mais 
terão curso legal nos prazos estabelecidos pc· 
lo Banco Central do Brasil. 

§ 3" As cédulas e moedas em cruzeiros 
emitidas anteriormente à vigência da Medida 
Provisória n~ 168. de 15 de março de 1990 
perdem, nesta mesma data, o valor libera-
tório, e não mais terão curs-o legal. -

Art. 3'' Serão expressos em cruzeiros, 
doravante, todos os valores constantes de de
monstrações contábeis e financeiras, balan
ços. cheques, títulos. preços, precatórios, 
contratos e todas as expressões pecuniárias 
que se pos~am traduzir em moeda nacional. 

Art. 4" Os cheques emitidos em cruzados 
novos e ainda não depositados junto ao siste· 
ma bancário serão aceitos somente para cfei· 
to de compensação e crédito a favor da conta 
do detentor do cheque, _em cruzados novos, 
até data a ser fixada pelo Banco Central do 
Brasil. 

Parágrafo único. Nos casos em que o de· 
tentar do cheque não for titular da conta ban
cária, o Banco Central estabelecerá limite, 
em cruzados novos, que poderá ser sacado 
imediatamente em cruzeiros. 

Art. 5" Os saldos dos depósitos à vista 
serão convertidos em cruzeiros, segundo a 
paridade estabelecida no§ 2~ do art. 1", obc· 
decido o limite de NCz$ 50.000,00 (cln-qüenta 
mil cruzados novos). 

§ 1" As quantias que excederam o limite 
fixado no caput deste artigo serão conver· 
tidas, a partir de 16 de setembro de 1991 

-em doze parcelas mensais iguais e sucessivas. 

§ 2" As quantias mencionadas no pará
g_r_afo anterior serão atualizadas monetaria
mente pela variação do BTN Fiscal, verifi· 
cada entre o dia 19 de março de 1990 e a 
data da conversão, acrescida de juros equiv:a
lente a 6% (seis por cento) ao ano ou fração 
pro rata. 

§ 3° As reservas compulsórias em espécie 
sobre depósitos à vista, mantidas pelo sistema 
bancário junto ao Banco Central do Brasil, 
serão convertidas e ajustadas conforme regu
lamentação a ser baixada pelo Banco Central 
do Brasil. 

Art. 6" Os saldos das cadernetas de pau-. 
pança serão convertidos em cn1zeiros na data 
do próximo crédito de rendimento, segundo 
a paridade estabelecida no § 2~ do art. 1", 
observado o limite de NCz$ 50.000,00 (cin· 
qüenta mil cruzados novos). 

§ 1~ As quantias que excederem o limite 
fixado no caput deste artigo serão conver
tidas., a partir de 16 de setembro de 1991, 
em doze parcelas mensais iguais e sucessivas. 

§ 2~' As quantias menêioriadas no pará
grafo anterior se-rão atualizadas monetaria-

mente pela variação do BTN Fiscal, vertfi· 
cada entre a data do próximo crédito de ren
dimentos e a data da conversão, acrescidas 
de juros equivalente a 6o/é: (seis por cento) 
ao ano mr fração pro rata. 

§ 3" Os depô~itos compulsórios e volun
tários mantidos junto ao Banco Central do 
Brasil. com recursos orginários da captação 
de cadernetas de poupança, serão converti
dos c ajustados conforme regulamentação a 
ser baixada pelo Banco Çentral do Brasil. 

Art. 7" Os depósitos a prazo fixo, com 
ou s·cm emissão de certificado, as letras de 
câmbio, os depósitos interfinanc_eiros, as de· 
bêntures e os demais ativos financeiros, bem 
como os recursos captados pelas instituições 
financeiiis por meio de operações compro· 
missadas. serão convertidos em cruzeiros. se·. 
gundo a paridade estabelecida no § 2" do art. 
L', observado o seguinte; 

I - para as operações compromissadas, 
na dãta-ae vencimento do prazo original de 
aplícação, serão convertidos NCz$ 2..'5.000,00 
(vinte e cinco mil cruzados novos) ou 20% 
(vinte por centõ) do valor de resgate da ope
ração, prevalecendo o que for maior; 

II - para os demais ativos e aplicações, 
excluídos os depósitos interfinanceiros, serão 
convertidos, na data de vencimento do praz-o 
orígiilal- dOs títulos, 20% (vihte por cento) 
do valor do resgate. 

§ 1" As quantias que excederem os limi
tes fixados nos itens 1 e 11 deste artigo serão 
convertidas, a partir de 16 de setembro de 
1991, em doze parcelas mensais iguais e su
cessivas. 

§ 2" As quantias mencionadas no pará
grafo anterior serão atualizadas monetaria· 
mente pela variação do BTN Fiscal, verifi
cada entre a data de vencimento do prazo 
original do título e a data da conversão, acres· 
cidade juros equivalentes a 6% (seis por cen· 
to) ao ano ou fr~ção pro rata. 

§ 3" Os títulos mencionados no caput 
deste artigo, cujas datas de ~-encimento sejam 
posteriores ao dia 16 de setembro de 1991, 
serão convertidos em cruzeiros, integralmen
te na data de seus vencimentos. 

Art. 8" Para efeito do cálculo dos limites 
de conversão estabelecidos nos arts. 5", 6• 
e 7", considerar-se-á o total das conversões 
efetuadas em nome de um único titular em 
uma mesma instituição financeira. 

Art. 9" Serão trãnsferidos ao Banco Cen
tral do Brasil os saldos em cruzados novos 
não convertidos na forma dos arts. 5". 6" e 
7~, que serão mantidos em contas individua· 
Iizadas em nome da instituição financeira de· 
positante: 

§ 1'' As instituições firianceiras deverão 
manter cadastro dos ativos fiiúmceiros deno· 
minados em cruzados novos, individualizados 
em nome do titular de cada operação, o qual 
deverá ser exibido à fiscalização do Banco 
Central do Brasil, sempre que exigido. 

§ 2" Quando a transferência de que trata 
o artigo anterior ocorrer em títulos públicos, 
providenciará o Banco Central do Brasil a 
sua respectiva troca por novas obrigações 
emitidas pelo Tesouro Nacional ou pelos Es
tados e Municípios, se aplicável, com prazo 
e rendimento iguais aos da conta criada pelo 
Banco Central do Brasil. 

§ 3" No caso de operações compromis· 
sadas com títulos públicos. estes serão trans· 
feridos ao Banco Central do Brasil, devendo 
seus emfssores 'pro"Viâenciar sua substituição 
por novo tltulo em cruzados novos com valor, 
prazo e rendimento idênticos aos dos depó· 
sitos originários das operações compromis
sadas. 

Art. 10. As quotas dos fundos de renda 
jixa ~ d.os.fundos de curto prazo serão conver· 
tidas em cruzeiros na forma do art. ?",_obser
vado que o percentual de conversão poderá 
ser inferior ao estabelecido no art. 7" se o 
fundo não dispuser de liquidez suficiente ein 
cruzados novos. 

Art. 11. Os recursos, em cruzados no
vos, dos Tesouros Federal, Estaduais e Muni· 
cipais, bem como os da Previdência Social, 
serão convertidos, integralmente, no venci
mento das aplicações, não se lhes aplicando 
o disposto nos arts. 5", 6" e 7'.> desta lei. 

Art. 12. Pelo prazo de 180 (cento e oi· 
tenta) dias, a contar da publicação da medida 
-p-rOvlsõria que deu orígem a esta Id; as Contas 
e depósitos denominados em cruzados novos 
são passíveis de transferência de titularidade, 
observadas as condições especificadas nos 
arts. 5", 6? e __ 7~. para fins de liquidação de 
dívidas e operações financeiras comprovada· 
mente contratadas antes de 15 de março de 
1990. 

Parágrafo único. O Banco Central do 
Brasil estipulará a documentação necessária 
para reconhecimento da obrigação, definindo 
os instrumentos e mecanismos de transferên
cia da titularidade dos depós~tos. 

Art. 13. O pagamento de taxas, impos· 
tos. contribuições e obrigações previdenciá· 
rias resulta na autorização imediata e auto· 
mática para se promoVer a conversão de cru
zados novos em cruz~iros de valor equiva
lente ao crédito do ente governamental, na 
respectiva data de vencimento da obrigação, 
nos próximos 60 dias. 

Art. 14. Os prazos mencionados nos 
arts. 12 e 13, poderão ser aumentados pelo 
Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento eril ftlriç-ãõ de necessidades das polí
ticas monetária e fiscal. 

Art. 15. O Banco Central do Brasil defi· 
nirá normas para o fechamento do balanço 
patrimonial das instituições financeiras de no~ 
minado em cruzados novos, em 15 de março 
de 1990, bem como para a abertura de novos 
balanços patrimoniais, denominados em cru
zeiros, a partir da vigência da Medida Provi

-sória n·• 168, de 15 de março de 1990. 

Art. 16. O Banco Central do Brasil po· 
derá autorízar a realização de depósitos ínter-
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financeiros, cm cruzado novo nu~ condiçõ~~ 
que estabekcer. 

Art. 17. O Banco Central do Brasil utili· 
zará os recursos em cruzados novos nele de
positados para fornecer c~prés_timos pa~a fi_
nanciamento das operuçoes attvas da~ msu
wições financeiras contratudas em cruzadt1S 
novos, registradas no balanço patrimonial re
ferido no artigo anterior. 

Parágrafo único. As taxas de juros c os 
prazos dos empréstimos por parte do Banco 
Central do Brasil serão compatíveis com 
aqueles constantes das operações ativas men
cionadas neste artigo. 

Art. 18. O Ministro da Economia, Fa· 
zenda e Planejamento poderá alterar os pra
zos e limites estabelecidos nos arts. 5". 6'' é 
7" ou autorizar leilões de conversão antcd· 
pada de direitos em cruzados novos detidos 
por parte do público, em função dos objetivos 
da política monetária e da necessidade de 
liquidez da economia. 

Art. 19. O Banco Central do Brasil suh· 
meterá à aprovação do Ministro da Ec.ono· 
mia. Fazenda e Planejamento, no prazo de 
trinta dias a contar da publicação Ja medida 
provisória que deu origem a esta lei. metas 
trimestrais de expansão monetária, em cru
zeiros. para os próximos doze meses. explici
tando meios e instrumentos de viabilização 
destas metas. inclusive através de leilões de 
conversão antecipada de cruzados novos em 
cruzeiros. 

Art. 20. O Banco Central do Brasil, no 
uso das atribuições estabelecidas pela Lei n' 
4.595, de 31 de dezembro de 1964 e legislação 
complementar, expedirá regras destinadas a 
adaptar as normns disciplinadoras do mer· 
cado financeiro e de capitais, bertl como do 
Sistema Financeiro da Habitação, ao disposto 
nesta lei. 

Art. 21. Na forma de regulaJPentação a 
ser baixada pelo Ministro da Economia. Fa· 
zenda e Planejamento poderão ser adm~tidas 
conversões em cruzeiros de_ recursos _cm cru· 
zados novos em montantes e percentuais dts· 
tintos aos estabelecidos nesta lei, desde que 
o beneficiário seja pessoa física que perceba 
exclusivamente rendimento provenientes de_ 
pensões e aposentadorias. 

Parágrafo único. O Ministro da Econo· 
mia. Fazenda e Planejamento fixará limite 
para cada beneficiário, das conversões efe
tuadas de acordo com o disposto neste artigo. 

Art. 22. O valor iwrllinal- do Bônus do 
Tesouro Nacional- BTN será atualizado ca
da mês por índice calculado com a mesma 
metadologia utilizada para o índice referido 
no art. 2'', § 6", da Lei de Conversão resultante 
da Medida Provisória n" 154, de 15 de março 
de 1990, refletindo a varinçãd de preço entre 
o dia 15 daquele mês e o dia 15 do mês ante· 
rio r. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, o 
valor nominal do BTN no mês de abril de 
1990 será igual ao valor do BTN Fiscal do 
dia 1" de abril de 1990. 

Art. 23. O valor diário do BTN Fiscal 
será divulgado pela Secretaria da Receita Fe-

deral. projetanJo a evolu~·ão men~éll da taxa 
de inflação. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL 25. Rcvogam~se as disposições em 
contrário. 

LEI N"8.033. 
DE 12 DE ABRIL DE 1990. 

Altera, mediante converSão em lei das 
Medidas Provisórias n9' 160, de IS de 
março de 1990, e 171, de 17 de março 
de 1990, a legislação do ilnposto sobre 
operações financeiras, instituindo inci
dências de caráter transitório sobre os 
atos que meilcioDa, e dá outi-as proviM 
dências. _ _ _ _ _ 

O Presidente da -RePública faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a.seguinte lei: 

Art. 1" São instituídas as seguintes inci
dências do impo~to sObre operações de crédi· 
to, câmbio e seguro, ou relativas a títulos 
ou valores mobiliários~ 
I- tra_nsmissão ou resgate de títulos e va

lores mobiliários, públicos e privados. inclu
sivé de Up1icaçõtfs de curto prazo, tais como_ 
letras de câinblo, de{)ósitos a prazo _com ou 
sem emissão.de certificado, letras imobiliá
rios, debêntures e cédulas hipotecárias; 

II- transmissão de outro definido pela le· 
gislaçáo como ativo financeiro; 

III- transmissão ou resgate de título re· 
presentativo de ouro; 

IV- transmissão de _ações de companhias 
abertas e_ das conseqüentes bonificações emi
tidas; 

V- saques efetuados em cadernetas de 
poupança. 
- Art. 2~ O imposto ora instituído terá as 

seguintes características: 
I- somente incidirá sobre operações pra

ticadas com ativos e aplicações, de cujo prin· 
cipal o contribuinte era titular em 16 de março 
de 1990; 

II- incidirá uma só vez sobre as operações 
especificadas em cada um dos incisos do arti
go anterior, praticadas a partir de 16 de março 
de 1990 com· o título ou valor imobiliário: 
excluída sua ifiddência nãs opCraçôes suces
sivas que tenham por objetivo o mesmo título 
ou valor imobiliário; 

III- não Prejudicará as incidências já es
tabelecidas na legislação, constituindo, quan
do ocorrer essa hipótese, um adicional para 
as operações já tributadas por essa legislação; 

IV- não ií'iCTCiirá relativamente a ações, 
caso o valor total detido pelo titular, em 16 
de março de 1990, seja igual ~u inferior a 
10.000 BTN ficaiS; 

V -não incidirá relativamente ªo~ depó
sitos em cad-ernetas de poUpança cujo valor 
total dos depósitõs detidos pelo titular, em 
16 de março de 1990, seja igual ou iriferior 
a 3.500 VRF; 

VI- não incidirá sobre o resgaste de quo
tas de fundos em condomínio, sobre o resgate 
dos títulos integrantes das carteiras das insti
tuições fin3nceiras vinculadas a acordos de 
recompra e sobre os depósitos caracteriza-

damente interfinanceiros entre empresas do 
mesmo grupo. 

§ 1'·' a apuraç-aa do valor total das ações 
detidas, pelo titUlar, mencionado no inciso 
IV deste artigo, será obtida tomando-se por 
base: 

a) o valor da ação no último pregão de 
bolsa em que tenha sido mais negociada, an· 
terior a 10 de mãrÇo de 1990, afualizado até 
30 de março de 1990, de acordo com a varia
ção verificada no indice representativo de 
ações da bolsa de valores de maior movi
mento no Pais e convertido o valor apurado, 
nessa data, em BTN Fiscal; e -

b) caso não seja possível derenninar ova
lor de acordo com o critério estabelecido na 
alinea anterior, o valor patrimonial da ação 
em BTN Fiscal, segundo o último balanço 
da respectiva sociedade. 

§ 2? a apuração do valor total dos depó
sitos em cadernetas d~- poupanças, mencio
nado no inciso V, será obtida consideran
do-se a soma dos saldos das contas nas respec
tivas datas de crédito de rendimento do mê? 
de março de 1990, já incluídos os depósitos 
efetuados neste_ mês, convertidos em BTN 
Fiscal, pelo valor vigente nestas datas. 

§ 3'·' No caso das aplicações financeiras 
mencionadas no inciso I do art. li', o imposto 
de que trata esta lei não incidirá sábre"_os 
ativos das instituições finance"iras aos quais 
corresponda operação passiva de idêntica na
tureza. 

Art. 3~· A base de cálculo do imposto de 
que trata esta lei é: 

I - nas hipóteses de que trata o inciso 1 do 
art. I·', o valor transmitido ou resgatado; 

II- nas hipóteses de que trata os incisos 
II e lli do art. 1"', o valor da operação; 

III- nas hipóteses de que trata o inciso 
IV do art. 1~', o valor da operação, observada 
a dedução prevista no§ lu do art. 7°; 

IV -na hipótese de que trata o inciso V 
do art. 1?, o valor do saque, observada a dedu· 
ção- prevista no§ 1" do art. 7". 

Parágrafo único. No caso de aquisição de 
açQ_es e ouro, por exercício de opção, a base 
de cálculo será obtida utilizando-se o preço 
médio observado em pregão no dia do exer· 
cicio, assegurada, para as ações, a dedução 
prevista no§ 1" do art. 7°. 

Art. 4'·' Fica estabeJecida a obrigatorie· 
dade da apresentação, pe[o contribuinte, até 
18 de maio de 1990, de declaração discrimi
nando os ati vos financeiros mencionados nos 
incisos II, UI, IV e V do artigo I~, quando 
ocorrer, pelo menos, uma das seguintes hipó
teses . 

. I..:__ o contribuinte possuir ouro; 
II - o valor total das ações for superior 

a 10.000 BTN Fisc;;~.is; ou 
III- o valor total dos saldos de cadernetas 

de poupa11ça for superior a 3.500 VR;F. __ 
Parágrafo único. O Departamento da 

Receita Federal do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento estabelecerá as for· 
mas em que serão apresentadas as informa· 
ções de que trata este artigo. 

Art. S• A alíquota do imposto de que tra· 
ta esta lei é d!!: 
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I- 8%, nas hipóteses de que trata o inciso 
I do art. 1"; 

II - 35%, nas hipóteses de que tratam 
os incisos II e III do art. 1"; 

III -25%, nas hipóteses de que trata o 
inciso IV do art. 1"; 

IV- 20%, na hipótese de que trata o inci
soVdoart.l". 

Art. 6~ As alíquotas previstas nos incisos 
II, 111 e IV do artigo anterior serão reduzidas 
respectivamente, para 15%, para 8%, e para 
8% se o contribuinte, até 18 de maio de 1990, 
optar pelo pagamento antecipado do imposto 
previsto no art. 1", oportunidade em que lhe 
será concedido o parcelamento em 5 presta
ções mensais, iguais e sucessivas, atualizadas 
pela variação do BTN- FiScã.l. 

§ 1" A intenção do contribuinte em optar 
pela antecipação do imposto deverá ser indi
cada na declaração d_e que trata o art. 4". 

§ 2" ·A opção pela antecipação poderá ser 
exercida em relação a cada espécie de ativo, 
isoladamente considerado, pelo seu valor to
tal. 

§ 3" Na hipótese de antecipação, a base 
de cálculo do imposto observará: 

a) no caso dos incisos II e III do art. l'·', 
o valor do ouro apurado com base na média 
dos preços convertido::; em BTN Fiscal, obti
dos nos pregões da bolsa de mercadorias de 
maior movimento no País realizados no rnés 
de março de 1990; 

b) no caso dos incisos IV e V do art. 1~·. 
o critério estabelecido nos §§ 1'·' e 29 desta 
lei. 

Art. 7c O pagamento da primeira parcela 
da antecipação previsto no art. 6" sefá feito 
até 18 de maio de 1990, após a apresentação 
da declaração a que se refere o-art. 4", através 
do Documento de Arrecadação da Receita 
Federal- DARF. 

§ 1 ~ N ~ cálculo do valor a ser antecipado 
serão deduzidos os valores mencionados nos 
incisos IV e V do art. 2", respectivamente, 
para as ações e para os depósitos de pou-
pança. __ 

§ 2~" O valor antecipado poderá ser pago 
em cruzados novos, não se admitindo, neste 
caso, o parcelamento. 

§ 39 O pagamento será efetuado median
te a conversão em cruzeiros, na data do paga
mento, do valor apurado em BTN Fiscal, se

. gundo o critério 'fixado no§ 3o do art. 6°. 

Art. 8" Para os casos em que não houver 
opção do contribuinte pela antecipação, o 
Departamento da Receita Federal baixará 
normas com vistas a permitir a redução pre
vista no parágrafo 19 do artigo ã.nterior. 

Parágrafo único. Na hipótese deste arti
go, somente será admitido o pagamento em 
cruzeiros. 

Art. 9~ São contribuintes do imposto de 
que trata esta lei: 

. I- o transmitente ou beneficiário do pa
gamento do resgate, nas hipóteses de que 
tratam o inciso I do art. to; 

II -o transmitente, na hipótese de _que 
trata o inciso H do art. 1 ~; 

III- o iransmitente ou beneficiário do paga
mento do resgate, nas hipóteses de que trata 
o inciso III do art. 1'·'; 

IV -o tran::;mitente, nas hipóteses de que 
. trata o inciso IV do art. 1"; 

V -o sacador, na hipótese de que trata 
o inciso V do artigo 1 ~. 

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 
I do art. 1'', a responsabilidade pela retenç-do 
e recolhimento do imposto será a instituição 
financeira pagadora, exceto nos casos em que 
o beneficiário for outra instituição financeira, 
quando caberá a esta outra o recolhimento 
do tributo. 

Art. 10. Para a facilidade de implemen
tação e fiscalização da presente lei, sem pre
juízo do sigilo legalmente estabelecido, é fa
cultado à autoridade üscal do Banco Central 
do Brasil e do Departamento da Receita Fe
deral, proceder a fiscalizações junto aos agen
tes do Sistema Financeiro da Habitação e em 
quaisquer das entidades que interfiram, dire
ta ou indirctamente, no mercado de títulos. 
ou valores imobiliários, inclusive instituições 
financeiras e sociedades corretoras e distri
buidoras. que são_ obrigadas a prestar as infor
mações que lhes forem exigidas por aquela 
autoridade. 

Art. 11. A custódia de títulos, valores 
mobiliários e ouro somente poderá ser levan
tad_a depois de assegurado o pagamento do 
imposto ora instituído. 

Art. 12. O Banco Central do Brasil e o 
Departamento da Receita Federal expedirão, 
em ato conjunto, as normas necessárias à efe

. tiVa ã.plicãÇ-ão âesia lei, especialmente as des
tinadas a fixar os prazos para pagamento do 
imposto. 

Art. 13. (VETADO) 
_A_.rt. 14. Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

(À Comissão de Assuntos Econõmi
cos- decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 41, DE 
1990 

Altera a Lei n• 7.988, de 28 de dezem
bro de 1989, que dispõe sobre a reduçã(l 
de incentivos fiscais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os artigos 6'' e 9'. da Lei n4 7.988, 

de 28 de dezembro de 19:89.,. passam a vigcirar 
.com a seguinte redação: 

"An. 6" A partir de 1" de janeiro 
de 1990, ficará reduzido para 47 .57c 
(quarenta e sete e meio por cento) o 
percentual fixado no caput do art. 1 ·' da 
Lei n'' 7.554, de 16 de dezembro de 1986, 

___ ressalvada a fruição do incentivo fiscal 
concedido ante::; da publicação_desta Lei. 

Parágrafo único. O incentivo fiscal 
de que trata a Lei n" 7.55-4, de 16 de 
dezembro de 1986, fica e::;tendido, com 
o percentual fixado neste artigo, aos es
tabelec1mentos que tenham por finali

-dade a fabricação de laminado::;, relami-

nado~ c trdi!udo::. J.IÓ' U~jO. e que utilizem, 
paru es~a finalidade, aço produzido por 
terceiro~. 

Art. 9" Revogam-se o art. 8" da Lei 
n'' ó.4óH, de 14 de novembro de 1977 
n§ l"doart.l7doDecreto-Lein"2..l33, 
de 19 de maio de 1988, alterado pelo 
Decre:to·Ld n·· 2A51. de 29 de julho de 
1988, o n" 3 da alínea "e" do § l" do 
art. 2"da Lei n"7.689. de 15 de dezembro 
de 1988. e demais di-:.posiçdes em contrá· 
rio 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3'' Revogam-se as dispo5ições em 
contrário. 

"-Justificação 

Apresentamos a seguir. cm relação a cudà 
uma das tr0s alterações propostas no presente 
projeto de ki. os argumentos e as razões que 
as justificam. 

A primeira alteração consi::;te na sub~titui
ção du expressão ··a partir J~ I· de jandro 
de 1989", constante do "caput" do art. 6" 
da Lei n'' 7.988/89. pela expressão ··a partir 
de 1'' de janeiro de 1990". Obsesrva-se que 
ocorreu evidente equívoco no arr. 6" da Lei 
n·' 7.988/88 ao referir-se a .I-' de janeiro de 
Il:>89, porquanto se trata de redução de incen
tivo que, conforme constou do projeto de 
lei que deu origem àquele diploma legal, e 
à semelhança das reduções previstas nos arts. 
4" e 5"' deve vigorar a partir de 1' de janeiro 
de 1990. Visa, poi'tantO, a substituição de 
uma expres~ão por outra sanar um erro de 
redação do "caput" do art. 6'', mesmo porque 
a redução de incentivo, com efeito retroativo, 
constituiria no mínimo um ato ilegítimo. 

A segunda modificação propm;ta no pre
sente prOjeto de lei consiste no acréscimo 
de parágrafo único ao art. 6~ da Lei n" 
7.988/89. 

Justifica-se o acréscimo desse parágrafo 
único, em face da absoluta necessidade de 
as indústrias de::;::;e setor (produtoras indepen
dentes de laminados, relaminados e trefilados 
de aço). poderem também. se bendiciar do 
crédito-prêmio do Imposto sobre Produtm 
Industrializados (IPI), concedido à empresas 
s..iderúrgica::;, u título de incentivo à ampliação 
da produção de derivados de aço. 

Tal incentivo permite às emprCsas siderúr· 
gicas o crédito de importância igual a 95o/c 
{noventa e cinco por cento) da diferença apu
rada, em cada período, entre o valor do IPI 
incidente sobre. as saídas dos derivados de 
aço e o do crédito do mesmo imposto, corres
pondente às entradas de matérias-primas, 
produtos intermediários. e materiais de emba
lagem adquiridos para emprego na industria· 
ttzação e acondicionamento dos mesmos pro
dutos {cf. art. 1" da Lei n'' 7.554. ,de 16 de 
dezembro de 1986). 

O resultado daquele incentivo. auferido 
pelas empresas siderúrgicas, pode ser aplica-
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do. também na ampliação da produç:'io Jc 
Jaminadm., relaminados e trefilaJ.o:-, de aço, 
assim como na subscrição de açôes do capital 
social de outra~ empresas. futo esse que pro
piciou a aquisição. por aque-las usinas, de vá
rias indústrias independentes, produtor~~ 
desses derivados de aço. 

Essas empresas independente~. por sua 
·vez, não dispunham de qualquer incentivo 
ftscal gerador de recursos. dos quais pudes· 
sem lançar mão para novos investimentos e 
expansões_ desses setores configurando-!:>e, 
portanto, tratamento injusto e de!.igual. 

Ressalte-se, por oportuno. que através da 
simples alteração do poder acionário e da 
razão social, uma empresa independente, até 
então impossihi!itada de auft!rir o incentivo 
em questão, passa a pertencer a uma usina 
siderúrgica, fazendo jus, dessa forma, ito re· 
ferido benefício. 

Note-se,_entrctanto, que, nem por isso. a 
empresa independente, nessas circunstâncias 
deixou de possuir as mesmas im;calaÇOes fu· 
bris. idêntícos equipamentos e o mesino local 
onde desenvolveu a sua atividade industrial 
somente que, agora, passou a beneficiar-se 
do incentivo fiscal em tela. 

Por seu turno, as empresas independente!., 
produtoras de laminados. relaminados, e tre· 
filados de aço, portanto, aquelas que não são 
ligadas às siderúrgicas, sempre corresponde
ram às necessidades apresenwdas pelo mer
cado consumidor, tanto em quantidade quan· 
to em qualidade dos produtos ofertado:.., 
acompanhando. inclusive, o crescimento ve
rificado na demanda de seus produtos, e in· 
vestindo com enorme sacrifício cm novos 
equipamentos, em mão-de-obra qualificada 
e no aprimoramento da sua tecnologia. 

Vale registrar, também, que o significa_tivo 
número de empresas laminadoras. relamina· 
doras e trdiladoras independentes existente,· 
bem como a sua elevada participação na pro
dução nacional desses derivados de a~o. é 
justificado pelas próprias carctcrísticas do 
mercado consumidor, muito disperso e diver
sificado, onde há grande variedade de bitolas 
especiais, vários tipos de perfis, e colocação 
comum de pedidos em pequenas quantida· 
des. 

Em face dessa:. características peculiares. 
apresentadas pelo mercado consumidor, tor
na-se diHcH o seu atendimento dirctamente 
pelas siderúrgicas. que são de grandl! porte. 
razão pela qual se faz necessária, e mesmo 
imprecindível, a existéncia das empresas la· 
minadoras, relaminadoras e trcfiladoras in· 
dependentes. 

Não obstante a legitimidade da tese, fo· 
ram. injustific8damente, infrutíferas todas as 
gestão desenvolvidas, até a presente data,_ vi· 
sando a corrigir tal situação.· 

Apesar de todo o alertamento, uma vez 
expirado o rrazo de vigéncüi. do Decreto-Lei 
n" 1.547/77, ocorreu a edição da Lei n" 7 .554, 
de 16-12-86, através da qual o mencionado 
incentivo prossegue sendo concedido, nas 
mesmas condições anteriores, e somente às 
empresas siderúrgicas, o que vale dizer noVa· 
mente e_m prejuízo das indústrias laminado-_ 

ras, rclamiÕ.adoras e trcfil<tdoras independen
te~. 

Mister se faz ressaltar que, segundo infor
mações contidas no li PSN - Plano Side

·rúrgico Nacional (Documento Síntese, ver
são março de 1987. à pág. IR), estima-se que 
a geração do .crédito-prémio do I PI. conce
dido às usinas siderúrgicas, nos termos da 
Lei n" 7.554/86, deverá perfazer um total de 
US$ 4 bilhõe~. até o ano 2000, configuran· 
do-se, portanto, tal incentivo, em face do seu 
significativo montante e finalidade a que se 
destina altamente importante ~representa
tivo para o desenvolvimento do setor siderúr· 
gico nacionaL 

A extensão previta neste projeto, repre
sentará um total pouco significativo em rela
ção ao montante dos incentivos já concedidos 
às usinas siderúrgicas. 

Entretanto. para as indústrias laminado· 
ras, relaminadoras e trefiladoras independen
tes, essa situação afigura-se, sem dúvida, co· 
mo injusta, discriminatória e ilegal, tendo em 
vista estar sendo dispensado tratamento dife
renciado para produtos iguais. fato este que 
contraria. inclusive, o princípio da isonomia, 
previstO no irL_5" da atual Constituição fede
ral, de que "todos s~o iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza". 

A terceira alteração à Lei n" 7.988/89, pro· 
posta no pre~ente projeto, consiste em excluir 
o Decreto-Lei n" 1.692, de 29 de agosto de 
1979, da revogação determinada pelo art. 9" 
daquele diploma legal. 

E preciso esclarecer que o incentivo fiscal 
criado pelo Decreto·L~i n" 692!79 visa. em 
última análise, a beneficiar a Itaipu Binacio
nal, permitindo que os fabricantes de mate· 
riais. máquinas c equíp<iffientos possam cre· 
ditar-se, para dedução do imposto sobre pro
dutos industrailizados devido._ do montante 
equivalente a 10%- (dez por cento) do valor 
das vendas efetuadas àquela entidade. 

Constituindo Itaipu o maior investimento 
hidroelétrico do País, o qual, pOr isso mesmo, 
exige consíderáveis recursos em maquinaria 
e equipamentos fornecidos por empresas in· 
dustriais bra:.ileiras, não podemos nos dar o 
luxo de extinguir um incentivo criado justa: 
mente pam propiciar condições favoráveis à 
realizaçãO de um enpre-endimento d~corrcnte 
de importanre compromisso assumido pelo 
Brasil. 

Não se pode ignorar que a eliminação de 
qualquer incentivo instituído para favorecer 
a construção da hidrelétrica de Itaipu trará 
grande prejuízo à entidade criada pelos go
vernos do Brasil e do Paraguai, para esse 
fi_m. _Tal prejuízo, além de desestabilizar tão 
importante e arrojado empreendimento, tra
ria indesejáveis conseqüências eni nossas re
lações com o Paraguai. 

Portanto, no momento em que o Brasil 
se empenha em ampliar a sua atuação inter
nacio-nal, é, no mínimo, inoportuno e incon
veniente adotar qualquer medida que, direta 
oU indiretamcnte, comprciffiete o normal an
damentO da~ obras de Itaipu, como é, no 
caso, a extiri.ção do crédito financeiro insti
tuído pelo Decreto-Lei n" 1.692179. 

Essãs_ as razões do presente projeto de lei 
que, por tratar de matéria de inegável inte
resse da economia nacional, esperamos mere_
ce;r a aprovação dos meus ilustres pares. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1990. 
Senador Edison Lobão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.988, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Dispõe sobr-e r-edução de incentivos fis
cais. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1 ~· A partir do exercício financeiro 
de 1990, correspondente ao período-ba!ie de 
1989: 
I- parará a ser de 18% (dezoito por cen~ 

to) a alíquota aplicável ao lucro decorrente 
de exportações incentivadas, de que trata o 
art. 1" do Decreto-Lei n~· 2.413, de 10 de feve
reiro de 1988; 
II- o lucro decorrente de exportações in

centivadas não será excluído da base de cálcu
lo da contribuição social, de que trata a Lei 
n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

III- passará a ser de 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) a dedução do Imposto 
de Renda devido pelas pessoas jurídicas para 
aplicação em ações novas de empresas que 
tenham como atividade a produção de bens 
e serviços do setor de informática, prevista 
no art. 21 da Lei n" 7.232, de 29 de outubro 
de 1984, e alterações posteriores; 

IV-ficará reduz}da_em 50% (cinqUenta 
por cento) a parcela incentivada dos coefi
cientes de depreciação e amortização acele
rada, previstos· na legislação em vigor, utilizá
veis pata efeíto de _determinar o lucro real 
das pessoas jurídicas; 

V- a dedução dE; que trata o inciso V do 
art. 6~ do Decreto-Lei n" 2.433, de 19 de maio 
de 1988, ficarillimita.da a 5% (cinco por cen
to) da rece~ta líquida das vendas do produto 
fabricado e vendido; 

VI- será considerado como rendimento 
automaticamente distribuído aos sócios ou ao 
titular das empresas que optarem pela tribu~ 
tação com base no lucro presumido, de que 
trata a Lei n~ 6.460, de 14 de novembro de 
1977, e alterações poSteriores, no mínimo 6% 
(seis por cento) da receita bruta total do pe
ríodo-base (receitas operacionais somadas às 
não operacionais), distribuídos proporcional
mente à participação de cada sócio no capital 
da empresa, no caso de sociedade, ou inte
gralmente, no caso de firma individual. 

§ 1~ Os adicionais de que trata o art. 1~· 
do Decreto-Lei n~ 2.462, de 30 de agosto de 
1988, não incidirão sobre o lucro de que trata 
o inciso I deste artigo .. 

§ 29 Será integralmente tributado o ren
dimento efetivamente percebido, quando su
perior ao determinado na forma do iociso 
VI deste artigo. 
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Art. 29 A partir do exercício financeiro 
de 1990, correspondente ao período-base de 
1989, ficarão reduzidos .em 50% (cinqüenta 
por cento) os inCentivos fiscais, na área do 
Imposto de Renda, concedidos às pessoas ju
rídicas, de que trata a Lei n" 7.752, de 14 
de abril de 1989. 

Parágrafo único- Os incentivos fiscais 
concedidos pela referida lei, às pessoas físi· 
cas, serão utilizados na forma prevista nos 
§§ 7" e s~ do art. 24 da Lei nQ 7.713, de 22 
de dezembro de 1988~ e sua deduçào não 
poderá exceder 59 (cinco por cento) do impo~
to a pagar. 

Art. 3a A partir de lo de janeiro de 1990: 
I-ficarãO reduzidos em 50% (cíilqüenta 

por cento) os benefícios fiscais previstos no 
inciso IV do art. 6~ do Decreto-Lei n~ 2.433, 
de 19 de maio de 1988; 
II- ficarão sujeitos à alíquota aplicável às 

operações da espécie, reduzida em 50% (cin
qüenta por cento), as remessas de.que tratam 
os parágrafoS e o caput do art. 21 do Decre
to-Lei no 2.433, de 19 de maio de 1988. 

Art. *' A partir de 1 ~de janeiro de 1990, 
ficarão alterados, na forma abaixo indicada, 
os percentuais de redução do Imposto de Im
portação e do Imposto sobre Produtos Indus
trializados previstos nos dispositivos legais a 
seguir enumerados: _ 
I- para até 40% (quarenta por cento): 

Decreto-Lei n~> 2.433, de lo de maio de 1988, 
art. 3°, inciso III, e art. f8, caput e parágrafo 
único, alterado pelo Decreto-Lei n" 2.451, 
de 29 de julho de 1988; 

II- para até 60% (sessenta por cento): 
Decreto-Lei n\' 2.433, de 19 de maio de 1988, 
art. 3", inciso II, podendo ser para até 70% 
(setenta por cento) quando se tratar de em
preendimentos localizados nas áreas da Supe
rintendência "do Desenvolvimento do Nor
deste - Sudene e Superinteridência do De
senvolvimento da Amazónia -· Sudam; 

III- para 45% (quarenta e cinco por cen
to): Decreto-Lei n"' 2.433, de 19 de maio de 
1988, art. 6Y, inciso I, e art. 89, inciSo I; 

IV -para 40% (quarenta por cento): De
creto-Lei no 2.434, de 19 de maio de 1988, 
art. 2", inciso III, combinado com o art. 3~; 

V -para 25% (vinte e cinco por cento): 
Decreto-Lei n" 2.433, de 19 de maio de 1988, 
art. 89, inciso II. 

Art. 59 A partir de 1" de janeiro de 1990, 
as isenções previstas nos dispositivos legcils 
a seguir indicados ficarão transformadas em 
reduções de 50% (cinqüenta por cento) do 
Imposto de Importação, do Imposto sobre 
Proc;iutos Industrializados: ou de ambos os 
tributos, conforme _o caso; 
I-DecretO-Lei n~ 2.433, de 19 de maio 

de 1988, art. 8~, inCisos I e II, art. 17, iÕcisO 
I· 
'II -Lei n9 7.752, de 14- de abril de 1989, 

art. 13. 
Art. 6_9 A partir de 19 de janeiro de 1989, 

ficará reduzido para 47,5% (quarenta e sete 
e meio por cento) o percentUal fixado no ca
Put do art. }9 da Lei n~7.504, de 16 de dezem
bro de 1986, ressalvada a fruição do incentivo 
fiscal concedido antes da publicação desta lei. 

Art. 7~ Fica revogado o Decreto-Lei n" 
2.324, de 30 de março de 1987. 

Parágrafo único- As empresas que, até 
31 de dezembro de 1989, obtiverem o incre
mento de exportação previsto no art. 1? do 
Decreto-lei referido neste artigo poderão be
neficiar-se da isenção d~ que trata aquele dis
positivo legal até 31 de dezembro de 1990. 

Art. 8~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

AiL 9" Revogam-se o art. 89 da Lei n'·' 
6.468, de 14 de novembro de 1977, o Decre
to~ Lei n" 1.692, de 29 de agosto de 1979, 
o§ 1'' do art. 17 o Decreto-Lei n" 2A33, de 
19 de maio de 1988, alterado pelo Decre

JO-Lei n'' 2.451, de 29 de julho de 1988, o 
n" 3 da alínea e dp § 1'·' do art. 2" da lei n" 
-7.689, de 15 de dezembro de 1988, e demais 
disposições em contrário. 

(À Comissão de Assuntos Econômí
cos- decisão terminativa) 

O S:R: PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Os projetOs lidos serão publicados e reme
tido~ à Comissão competente. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1~ Secretário._ -

São lidos os seguintes 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Of. n•• 22!9o:ccJ 
Brasília, 3 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regímentais, comunico a V. Ex· 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n9 290, de 1989, que ''altera o 
artigo 1" da Lei no 7.320, de 11 de junho 
de 1985, que dispõe sobre a antecipação de 
comemoração de feriados e dá outras provi
dências'', na reunião realizada nesta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos d_e_ __ elevada estima e consideração. 
~ Senãaor Cid Sabóia de Carvalho, Presi
dente. 

. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Of. n' 24/9a-CCJ 
Bra5l1ia, 3 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termosreg_ime_J?,tais, comunico a V. Ex' 

que esta tomissão rejeitou o Projeto de Lei 
do Senado n" 139, de 1989, que "dispõe sobre 
a realização de ele_içóes prévias no âmbito 
dos partidos políticos'', na reunião realizada 
nesta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex· meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi
dente. 

0 -SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Com referência ao Ofício no 22/90-CCJ 

que acaba de ser lido, a Presidência comunica 
ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 
3" a 60, do Regimento Interno, hâ o prazo 
de cinco dias para interposição de recurso 
por 1110 da composição da Casa, para que 
o Projeto de Lei do Senado n~ 290, de 1989, 
seja apreciado pelo Plenário. Esgotado esse 
prazo, não.havendo interposição de recurso, 
a matéria será submetida à Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-De acordo com disposto no §1" do art. 
101 do Regimento Interno, a Presidência de
terminou o arquivamento definitivo do Proje
to de Lei do Senado n" 139, de 1989, uma 
vez que o parecer da Comis~ão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania sobre a propo
sição concluiu pela inconstirucionalid<ide da 
matéria e foi aprovada por unanimidade pe
Jos-integrantes daquele órgão técnico. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1'' Secretário. 

b lida a seguinte 

Brasi1ia, 04 de maio de 1990 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex•, de 

acordo com o .regimento Interno em seu art. 
39, alínea "a'", que me ausentarei do País 
para participar de evento internacional em 
Chicago - USA, no período de 5 a 14 de 
maio do corrente, 

Renovo, a oportunidade, voto de apreço 
e especial consideração. - Senador José 
Agripino. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A comunicação lida vai à publicação. (Pau
sa.) 

A Presidêncía comunica ao Plenário que. 
uma vez findo o prazo fíxado no parágrafo 
único do art. 254 do Regimento, Interno, sem 
interposição do recurso ãli previsto no senti
do da tramitação da matéria, determinou o 
arquivamento definitivo do Projeto de De
creto Legislativo n" 22, de 1988, de autoria 
do Senador Fernando Henrique cardoso. que 
susta o Decreto n·• 96.814, de 28 de setembro 
de 19RX, que "transforma a secretaria-Geral 
dQ Conselho de Segurança Nacional em Se
cretaria de Assessoramento da Defesa Nacio
nal - saden/PR", e __ dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Foram encaminhados à Publicação pare· 
ceres da Comissão de Constituição, Justiça 
e cidadania que concluem favoravelmente 
aos Projetas de Lei da Câmara n"" 65 e 71 
de 1989. As matérias ficarão sobre a Mesa 
durante 5 sessões ordinárias. para recebimen
to de emendas. nos termos do disposto no 
arr. 277 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Há oradores inscritos. 

_Concedo a palavra ao nobre Senador N~y 
Maranhão, (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ira
puan Costa Júnior. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Seni3dor Edi· 
soo Lobão. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite, 
Chaves. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mau· 
ro Borges. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL 8APTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, transcorreu no 
dia 1" de março o centenário de falecimento 
do consagrado pintor sergipano Horácio Ho
ra, filho de Antônio Esteves de Souza e D. 
Maria Augusta da Hora. A data não passou 
em branco na imprensa de Aracaju, relem· 
brando esse artista de dotes raros. 

Menino travesso, desde cede Horácio Hora 
fazia seus desenhos nas paredes e calçadas 
de Laranjeiras, cidade histórica seTgipana, 
onde nasceu ertr 17 de setembro de 1853. Sua 
lndole e seu talento precoce demonstravam 
que seria um pinto eleito pelo gênio da arte. 
Em 1875, Horácio Hora seguia corn destino 
a Paris, por meio de subvenção que lhe foi 
concedida pela Assembléia Legislativa da 
Provfncia. Na França, matriculou-se na Esco· 
la de Belas-Artes, freqüentou a Escola Muni
cipal de Desenho e Escultura e obteve rápi
dos progressos. Em oito meses apenas, era 
aluno modelo e obtinha o primeiro prêmio 
no concurso geral de todas as escolas de Paris. 
Em 1881, voltou a Sergipe, onde pôde de· 
monstrar os enormes CO"nhecimentos da técni· 
ca da pintura. Voltaria ao Brasil obrigado 
pelo aperto nas finanças e esperava em Ser
gipe obter recursos, com o seu trabalho, para· 
voltar ao exterior, onde já se consagrara. Fo
ram frustrados, todavia, os seus sonhos. Ne
nhuma obra de vulto lhe foi oferecida para 
realizar em Sergipe, sua terra natal. Viajou 
à Bahia,_ onde pintou e extravasou toda a 
sua capacidade criadora. Num só dia, sete 
mil visítantes foram ver seus qt.úidros na Aca
demia de Belas-Artes da Bahia. Eram 43 tra· 
balhos magníficos. A exposição foi um suces
so completo, e os professores da referida es
cola, reunidos em congregação, conferiram
lhe o título de "Membro Correspondente e 
Acadêmico de Mérito". 

Em julho de 1884, voltava a Paris. Lá, apai
xonou-se. Começou, a:í, a perder-se em todos 
os sentidos, "escravizado por uma paixão in· 
sensata". Abandonou o serviço no atelié, dei
xou os amigos por causa dessa mulher, parou 
de produzir a sua arte e teve que vender tudo, 
inclusive a roupa do corpo, como retratam 
escritos da época, até cair na completa misé
ria. Foi assim que terminou seus dias, em 
Paris, onde se consagrara. Seu pensamento, 
no momento de morrer, estava voltado para 
o seu País, o Brasil distante. 

Parte das obras de Horácio Hora pode ser 
encontrada no Arquivo Público· de Laranjei

- ras, no Hospital de Caridade de Estância na 

Catedral de Aracaju, e no Museu de São Cris
tóvão, onde se encontram 25 gravuras a 
crayon, 20 quadros pintados a óleo e uma 
de suas mais destacadas obras-primas, o qua· 
dro "Peru e Cecy", pintado em 1872, inspi
ra do no romance --o-G uarany',_,_ medindo três 
metros por_ dois e meio e que foi doado ao 
Estado de Sergipe. em-1960, pelo então Go
vernador Juracy Magalhães, do Estado da 
Bahia. 

"Miséria e Caridade", pintado na cidade 
de Estfuicia, está rio seu hospital de Caàdade, 
e a "A Virgem", encontra-se no teto da Cate· 
dral de Aracaju. 

Horácio Hora tamb~m pintou, com êxito 
invulgar, "Folhas de Outono", "Rua Lafaye· 
te, "Interior de um Quarto" e "Praia de Man
gue Seco'', entre vários outros trabalhos. 

Para marcar ainda mais a passagem desse 
genial pintor, Horácio Hora, solícito a trans
crição, nos Anais, do artigo de autoria de 
outro ilustre e consagrado pintor sergipano, 
Jenner Augusto, intitulado "Cem Anos sem 
Horácio", publicado em Aracaju entre 7 a 
13 de abril deste ano no Jornal O Que. 
-Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA. EM 
SEU DISCURSO: 

CEM ANOS SEM HORÁCIO 
-Jenner Augusto 

Já se passaram cem anos sem a pre
sença daquele menino travesso que cari
caturava seus conterrâneos nas calçadas 
e muros de Laranjeiras. Quantos não fo· 
ramos descontentes que desejaram vê-lo 
pelas costas. 

A família reCorreu-ã-OSIDais.pro&licos 
meios de conter o rapaz ocupado em al· 
guma coisa mas a terrinha não dispunha 
de mestres onde o jovem Horácio desse 
expansão ao seu talento. Não tardou a 
fa.ma de seus dotes chegar aos ouvidos 
dos deputados da Província que lhe vota
ram uma pensão em Paris para a forma· 
ção de sua pers()nalidade artística. E lá 
se foí noSso pii1tor transbordando de pai· 
xão e entusiasmo buscar o aprendizado 
de que necessitava para enriquecimento 
de sua arte. 

Deslumbrado com o Velho Mundo, 
a todo instante aflorava em seu rosto 
um sorriso de-coDtentamento por-achar· 
se ali, no meio dos grandes mestres, dos 
maiores pintores e artistas, dos quais 
pensava um dia ser um deles. 

Não tardou a se dedicar aos estudos 
caril íáVor para em breve cOntar com 
o reconhecimento de_professores e cole
gas. DediCãdo ao desenho, sua mão má· 
gica corria cOm facilidade- incrível crian
do linhas melódicas em tudo que riscava. 

Passados os tempos de Academia, ba
teu-lhe a saudade de parentes e amigos 
e sobretudo de sua mãe, aquela que, der
ramada de amores enviuvou antes do 
matrimónio, voltou a Sergipe onde um 
céu resplandescente ajudou a ancorar no 
Porto de Quaresma o vapor que trouxe 

de novo a Laranjeiras seu filho querido 
e dileto. Sob chuva de pétalas de rosas 
seguiu acompanhado de uma multidão 
para ju~tar-se à famaia e aos amigos de
baixo de aplausos mais que calorosos. 

Carregado de materiais de pintura, te
las inacabadas,_ cavaletes e instrumentos 
de trabalho, instalou seu atelier assim 
que cessaram as constantes visitas. No 
estúdio, vidros coloridos exibiam cobras 
embalsamadas._ rabiscos à crayon, qua
dros que pendiam das paredes, objetos 
de cozinha, peças antigas, molduras e 
uma infinidade_ de coisas que lhe serviam 
de modelo nas hor~s precisas. O artiSta, 
apesar de sua pouca idade, enriqueceu 
seus conhecimentos e voltou cheio de 
experiência e técnica, aprendidas nas au
las de Cabanel. nos museus e na diversi
dade das exposições visitadas. Modesto, 
Horácio escondia a sete chaves medalhas 
e prêmios obtidos em salões e na Aca
demia. 

Nos fins de semana, a fim de descansar 
das encomendas de retratos que tanto 
o torturavam, corria ao campo acompa
nhado de colegas e admiradores entre 
os quais Quintino Marques, Oséas San
tos e Baltazar Góes que por nada per--' 
diam esses passeios atentos às estórias 
e anedotas que Horácio contava. Ao ar 
livre, defrontando a natureza, o artista 
vibrava e ria com todas as forças de seu 
coração e temperamento. Buscava cla
rear a palheta livrando-se do claro-es
curo como já fazia um grupo jovem em 
Paris. Para tanto ousou em muitas dessas 
telas céus límpidos e cores bem captadas, 
interpretando com segurança o que tinha 
diante de si, Gruta da Marinha é um 
quadro que diz bem do talento e de seu 
desejo de inovação. Infelizmente _Sergi
pe daquela época não permitia maiores 
expansões e por esse-motivo não ficou 
registrada nenhuma exposição indivi
dual do artista em Aracaju. Exceto uma 
pequena mostragem Ôa Estância, com 
finalidade filantrópica não conhecemos 
nenhuma outra._ 

Ao cabo de algum tempo radicado em 
Sergipe, Horácio mostrava·se inquieto 
e triste. Abatia-lhe agora uma vontade 
sem precedente de voltar a Paris, Sen
tia-se em seus menores gestos a víolenta. 
paixão que o atormentava. Por fim, arru
mou as malas e seguiu, fazendo uma pau
sa em Salvador para uma exposição que 
não parece ter alcançado grande êxito. 
Chegado a Paris no fragor de seu grande 
amor por uma mulher vulgar cujo único 
do-te era um sobrenome de nobreza e 
nada mais, caiu nos braços da mulher 
amada e por ela desprezou os amigos 
mais diletos para decair na miséria, des
fazendo-se de seus materiais, abando· 
nando as encomendas, fugindo da vida 
para somente reconhecer em seus últi
mos instantes ser aquela criatura a razão 
de sua desgraça. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUN
CIA DISCURSO QUE; ENTREG_ljEÃ 
REVISÃO DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. PRESIDEN'J.'E(Aiexandre Costa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jucahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES 
PRONUNCIA DISCURSO QUE; EN
TREGUE A REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SE
NADORES: 

Áureo Mello- Ronaldo Aragão -Jarbas 
Passarinho- Carlos Patrocínio- João Cas
telo- Carlos Alberto- Mansueto de Lavor 
-Albano Franco -João Calmon -Afonso 
Arinos - Jamil Haddad - Mauro Borges 
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Meira Filho - Roberto Campos- Lou-
remberg Nunes Rocha - Leite Chaves -
Jorge Bornhausen - ~lberto Jloffman -

" José Paulo Biso]- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Foram à publiC<!çáo pareceres da Comis
são de Educação que concluem favoravel
mente aos Projetas de Lei da Câmara n~" 60, 
de 1989, e 1 de 1990. As matérias ficarão 
sobre a mesa. durante c Sé:ss6es.ordinárias, 
para recebimento de emendas, nos termos 
do disposto no art. 277 do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDEN'J.'E (Alexandre Costa) 
-Está esgotado o tempo do Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 
(Em regime de urgênda_._pos term9s 

do art. 336. c, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto 

de Lei do DF no 10, de 1990, deinciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
dispõe sobe o aproveitamento, no Dis· 
trito Federal, de servidores requisitados 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
70 de 1990, _da Comissão 
- do Distrito Federal 

(Dependendo de parecer da Comissão 
do Distrito Federar so_brc a emenda _de 
Plenário.) 

Solicito do nobre Senador Francisco Ro
llemberg, Rela,tor da Comissão do Distrito 
Federal, parecer sobre a emenda de Plenário. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a Mensagem no 37, de 1990, DF, 
foi relatada na Comissão pelo eminente Sena· 
dor Leopoldo Peres, que apre.<:;ent_ou substitu· 
~ivo. Hoje, esse substitu_tivo vem a Plenário 

e recebe uma.emendã do eminente Senador 
Meira Filho, que pretende modificar o íncb· 
do III do art. 2" do projeto. que diz: .. Tenh::~ 
sido requisitado em data anterior a 20 de se

. tembro de 1988". E S. Ex• pretende que u 
r~dação sej<J <J seguinte: "Tenha sido requi-
sitado em data anterior a 31 de dezembro 
de 1989". 

O Relator concorda com a emenda de Pie" 
nário e dá parecer favorável. 

--o-sit. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
--O parecer conclui favoravelmente à emen-
da. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Peço a palavra 
pela ordem. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Com a palavra o nobre senador Jutahy 
Magalhãe:.. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, solicitei informações à mi-
nha As!iessoria sobre esse projeto de lei do 
Distrito Fedt.!ral e recebi alguns dados que 
me deixaram preocupado; razão pela qual 
decidi solicitar à Mesa informaçóes do Go
verno do Distrito Federal. 

Esse projeto de lei. resumido - posso, 
depois entregar a íntegra deste ponto de vista 
técnico - atende àqueles funcionários que 
estão à disposiç<io do Governo do Db;trito 
Federal; não diz quantOs. não fala em quais 
funções, não diz quais os critérios para a ade
m)ssào. O art. 6" dispõe sobre funcionários 
que estão em cargos de comissão e diz que 
poderão ser aproveitados atrav~s de con· 
curso público. 

Ora, Sr. Presidente, faz uma distinção en
tre" duas situações diferentes, sendo que aque
les que estão servindo ao Governo do Distrito 
Federal, legalmente, terão que fazer concur
so público e os que estão de maneira irregular 
serão_aprov"eitados sem concurso público. 

Aqui, quando se falou que foi apresentada 
emenda a uma Medida Provisória para apro
veitamento de funcionários que estavam à 
âísposlçãO do Legislativo, em situações seme
lhantes, houve log() uma gri_ta geral no senti· 
do de que era Um '·trem da alegria" e a emen
da não foi aprovada pelo Plenário do Con
gresso_. 

·_A minha indagação ao Governo do Distrito 
Federal é no seq.tiçlo de saber quais os cargos, 
qua1S as funções e como será esse preenchi
mento~ para que, antes de votarmos essa ma
tê ria, tenhamos conhecimento de como isso 
ocorrerá. Qual será ·a· forma de aproveita· 
menta desses funcionários? Porque, da ma
neira corno está proposto, considero irregu
lar. Mas poderá ser regularizado com as infor
mações a serem prestados pelo Governo, que 
espez:o, agirá dentro da lei. Assimm teremos 
conciência daquilo que· vamos votar. 

'Por isto, Sr. Presidente, solicito à Mesa 
que encam_fu!J.e um pedido de informações 
ab Governo do Distrito Federal contendo es
sas indagações. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -
...:...Em obdiência ao disposto no art. 168 do 

Regimento Inte.rno. que estabelece que não 
haverá votação de proposição nas sessões do 
Senado de segundas e sextas-feiras, a matéria 
permanecerá na Ordem do Dia em fase de 
votação até amanhã quando poderá ser pro· 
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 2: 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336 c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úntco, do Projeto 
de" Resolução n" 185, de 1988, de inicia
tiva do Senador Jutahy Magalhães, que 
estabelece a estrutura administrativa bá
sica do Senado federal e dá outras provi
dências. (Dependendo de pareceres.) 

Tendo em vista a complexidade da matéria 
e havendo falha na sua instrução, a Presi
dência não a submeterá ao Plenário, nos ter
ni.os regimentais -art. 175 devendo a matéria 
figurar na Ordem do Dia da póxima sessão 
ordinária, em regime de urgência, 

O SR. PRESIDENTE Alexandre Costa) 
Item 3: 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n" 9, de 1990, de iniciativa 
do governador do Distrito Federal, que 
altera dispositivos das Leis n~" 13 e 14, 
de 30 de dezembro de 1988, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER. sob n" 73. de !990, da 
Comissão 

-do Distrito Federal, favorável, com 
emenda que apresenta de n'l 1~DF. 

Em discussão o projeto e a emenda, em 
turno único. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão e em obdiêocia ao 
disposto no art. 168 do Regimento interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado de Segun
das e sextas-feiras, a matéria permanecerá 
na Ordem do Dia em fase de votação até 
amanhã. quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item4: 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n\' 13 de 1990, de iniciativa 
do governador do Distrito Federal que 
dispõe sobre a alteração da tabela de 
pessoal da Fundação Zoobotânica do 
Distrito Federal e dá outras providên
cias. tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n'' 
71, de 1990, da Comissão · 
- do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Encerrada a disscussâo e em obediência 
ao dispositivo no art. 168 do Regimento In
terno, que estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado de se
gundas e sextas~feiras, a matéria permane
cerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até amanhã, quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDEN'J.'E (Aie<andre Costa) 
Item 5: 

-~ 
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Discussão, em turno ünico, do Projeto 
de Lei do DF ri~ 16, de 1990, de iniciativa 
do governador do DistritO Federal, que 
cria Centro Interescolar de Línguas de 
Sobradinho na FUndação Educacional 
do Distrito Federal, e dá outras provi· 
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
74, de 1990, da Comissão 
- do Distrito Federal. 

Em discusão o projeto em turno único. 
Não havendo quem peça a palavra. encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão e em obediéncia ao 

disposto no art. 168 ~o R_7gimento Intern_o, 
que estabelece que nao nao haverá votaçao 
de proposições nas sess6es do Senado de se
gundas e sextas-feiras, a matéria permane
cerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até amanhã, quando poderá !:ier processada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 6: 

DiscusSão, em primeiro turno. da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 5. 
de 1989, de autoria do Senador Nelson 
CF~rneiro e outros Senhores Senadores, 
que dispõe sobre a renumeração dos de
putado:; estaduais e dos vereadores. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
de acordo com o art. 358,_! 2", do Regimento 
Interno, a matéria permanecerá em Ordem 
do Dia durante cinco sessões ordinárias. em 
fase de discussão, quando p~)derão ser afere· 
cidas emendas assinad~ por um terço no mf· 
nimo, da composição do Senado. 

Em discussão a proposta em primeiro tur
no. (Pausa.) 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, para discutir. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA. Para discutir.) - Sr. Presidente aqui, 
está um caso de proposta de emenda à Con!=.ti
tuição que caracteriza bem o nosso trabalho 
na Constituinte_.-_ Tudo que vinha do regime 
imediatamente anterior era considerado ne
fasto e partiu-se desse pressuposto. inclusive 
até de algumas palavras. Por exemplo, de~a
pareceu "segurança nacio1_1al", não podia 
existir; no máximo seria "defesa nacional". 
Com isso foran-se mudando nomes de órgãos 
da maior importância, do Governo. 

Há dias, aqui, Sr. Presidente, numa pro
posta que apresentei num projeto de lei_pa_ra 
regulamentar as· eleições, falava-se na mvJa
bilidade de serem candidatos e, portanto, de 
caráter geral e não de caráter Particular_ essas 
condições que inviabilizavam as candldatu
ras, colocamos, por exemplo, "os que tives
sem atentado contra o regime democrático''. 
Tive que fazer Entre um acordo com o Uder 
da Câmara para retirar isso, porque senão 
não passava, disse S. EX'!, na Câmara. 

Então, estamos numa situação de não ad
mitir nada que possa fazt!r face a qualquer 
tentativa de f..ubver~üo, porque subversão foi 
uma palavra que se desmoralizou ao longo 
do tempo. 

Ora, V. Ex" v~. por exemplo, um país como 
a Colômbia, com um Govt:rno legal enfren· 
tando _a subversão armada e o narcotráfico 
também. Não se fala mais na necessidade da 
defesa do Estado, porque isso passou a ser 
alguma coisa que arrepia a sensibilidade de 
algumas pessoas ou da maioria delas. 

Neste caso, precisamente. que estamos no 
momento discutindo, veja V. Ex• que foi uma 
medida tomada pelo Presideme Castelo 
Branco, que naquela ocasião enviou a mensa
gem e o Congresso aprovou, fazendo uma 
hierarquia salarial, ou de subsídios, entre as 
diversas Casas de Legblativo: vereadores. 
Assembléias Legislativas Estaduais, Câmara 
dos Depurados e e Senado Federal. 

Era algo de natureza mor':llizadora in~lu
sive, porque bastaVa polícia r o vencimento 
dado aos Senadores e Deputados. Se não fos
se aceito todo o resto seria. em cadeia nor
mal, observado; retirou-se isso. 

V. Ex'' deve estar lembrado. porque era 
um dos homens também freqüêntes à Consti
tuirite. de que houve um lobby imenso _de 
Assembléia~ Legistãtívas e, com isso, se dei· 
xou ao critério das.Assembléias Legislativas 
a soil,tçã:o, 

Então, veja V. Ex• que na campanh:::t que 
hoje está organizada e nítjda sobre _nós, em 
grande parte estamos vendo e paganQo pelos 
abusas ta_mb_ém de Legislativo estaduias e até 
muniCipais. Lembro que, em determinado 
momento, eu comparava meu contracheque 
de Senador com o de um vereador de um 
pequeno Estado do Extremo Norte, nem bem 
ao Norte, a Oeste do Brasil e os vereadores 
daquela cidade ganhavam mais do que um 
Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Pois 
não. Ouço com. muito prazer o Senador Juta· 
hy Magalhães. -

O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX" lembra 
bem que este assunto estava na S:ons· 
tituição anterior. O qu~ eu vel_o ~ 
é o tal do nosso jeitinho. "o jeitinho brast· 
!eira"- é que~ hoje ainda, as assembléias 
estão falando em retornar a esse sistema p~ra 
evitar as críticas. Existe uma associação, da 
qual não me recordo o nome, das Assem· 
bléias que mensalmente enviava para todos 
esses órgãos do legislativo, um documento 
informando qual deveria ser o teto_e, no final, 
as Assembléias acabavam recebendo mais do 
que a Câmara dos Deputados e o Senado 
F~deral. 

Hoje - já vi lá na Bahia -, parece que 
estão retornando a essa medida dos 2/3. Eles 
tomam como o salário, o subs[dio do Depu· 
tado na base de quase 900 mil cruzeiros e 
eu não sei onde estão esses 900 mil cruzeiros. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - É aí que 
vem a distorÇão, porque avalíam o valor de 

um apartamento, por não sei quanto~ mil cru
zados; carro, por não sei quanto .. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Telefone ... e 
aí há distorção ... essa jeitinho brasileiro que 
acaba sendo pior. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- -Veja 
Ex· nobre Senador Jutahy Magalhães, que 

agora, nessa delegação que o Presidente Nel
son Carneiro indicou para ir a Washington 
para discutir o meio ambiente, foi realmente 
alguma coisa de fascinante. Houve um mo
mento em que um dos Senadores americanos 
-porque só eles presidiam as comissões -
convidou a delegação brasileira- parte dela 
aceitou o convite - para visitar o Senado 
americano, e voltaram o Senador Antônio 
Luiz Maya, Deputado Aloísio Vasconcelos 
e outros que foram lá, depois de analizar o 
que é o gabinete de um senador da_ América 
do Norte. 

Em primeiro lugar, é um gabinete como 
se fosse uma suite presidencial; em segundo 
lugar, 40 funcionários à sua disposição. Ele 
os nomeia e os demite. 

E, falava-se aqui por exemplo, que o Sena
dor_ brasileiro ganhava por mês o que um 
senador americano ganhava por ano. Cansei 
de ouvir essa correspondência feita aqui, nes
sa tentativa de analogia absurda. 

E o que disse o senador americano aos 
senadores brasileiros é que um senador ame
ricano ganha 93 mil dólares por ano, mais 
o suficiente para pargar 40 funcionários por 
mês, o que correspondia ao que ele não quis 
dizer mas que se admite ficaria num total 
de 400 mil dólares. Esssa é outra das distor
ções que se costumam fazer aqui, porque no 
Brasil se costuma fazer comparação, pírtçar 
só aquilo que interessa. Cansei de ouvir aqui 
os maiores elogios à França, ma<> quando o 
Senado tinha 113 dos Senadores eleitos indire
tamente, chamados de biônicos, ninguém sa
bia que todo o Senado da França era biônico, 
todo ele eleito por via indireta, petas prefei· 
tos e representantes dos departamentos. 

Essa colocação é mais uma das que se fa
zem contra nós, dizendo que ganhamos um 
rio de dinheiro. Eu realmente nunca fui tão 
bem pago na minha vida, mas acho que se 
eXcede, se multiplica por aquilo que ganha-
mos. -

A medida que eu defendia, como a do pre· 
sidente Castello Branco, tinha cabimento; 
depois, apareceram as distorções a que o Se· 
nadar Jutahy Magalhães se referiu. Come
çaram a considerar tudo como sendo parte 
em dinheiro. Daí, tinha que receber 2/3. lau· 
da 322 E ;lstitular da Câmara- ou do Senado 
Federal. 

Eu tenhÕ resistência, Sr. Presidente, a acei
tar proposta de emenda à Constituição. Fo
ram 20 meses de trabalho, discutimos isso 
abundantemente, estafantemente. Cansamos 
de falar sobre o exemplo da Constituição 
americana que está com 200 anos, tem apenas 
13 e eniendas nós estamos na 6• ou 7a. Cõnstí
tuição, já com emendas. Mal se promulgou 
a Constítuifdo, e só na pauta da Ordem do 
Dia de hoje temos três emendas. no total 
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de propostas apresentadas ao Senado e à Câ
mara são algumas dezenas. Tenho a impres
são, 9u mesmo quase a certeza de que não 
votana a favor, porque acho que não deve
mos emendar a Constituição, já- por causã 
desses efeitos. 

O Sr. João Lobo - Pennite-me V. Ex• 
· um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço 
com muito prazer o nobre Senador Joáo Lo
bo. 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, aperias para corroborar o que V. 
Ex~ está abordando, a respeito do:. pinçarnen· 
tos desses assuntos. que só vêm à baila quan· 
do o interesse é para obscurecer, prejudicar 
o conceito dos congressistas bra:::.ileiros. Esti
ve nos Estados Unidos porque fui convidado 
pelo Partido Democrata a examinar o funcio
namento das eleições, naquela Nação. Tive_ 
ocasião de conversar com o Diretor-Geral 
do Senado americano. Esse cidadão ê um 
funclõnáfiõ deCãiTeira efetivo do Senado. 
Fizemos mesa redon.da com o Diretor, eu 
e vários senadores brasileiros, e ele nos disse 
que o Senado americano tinha apenas 1R6 
funcionários efetivos. Quando mostramos es· 
tranheza ao fato, ele nos disse: são esses os 
funcionários de carreira que são chamados 
a ocupar esse lutar que ocupo presentemente 
só para o meu cargo ou talvez mais uns dois 
é que existem funcionários efetivos no -sena
do americano. Todos os gabinetes têm uma 
verba própria, manejada ao bel-prazer do se
nador. Os senadores que nomeiam. demitem, 
transferem ou deslocam para qualquer cidade 
ou Estado americano os seus funcionáriOS~ 
os funcionários ao seu gabinete, Isso, bá uns 
dois anos atrás. E a verba média dos gabine
tes dos senadores americanos era cerca de 
um milhão de dólares e ele_s dispunham dela 
como queriam. Apenas assinavam ou ratifíca· 
vam as nomeações. Claro que todo aquele 
staff saía com ele ot.i permanecia no Senado 
pela sua vontade. Então, essas coisas nunca 
ninguém diz, não se fala. A situação do Sena· 
dor americano causa-nos uma certa humilha· 
çáb. Ficamos meio constrangidos em dizer 
qoe somos senadores no Brasil e temos esse 
tipo· de presença na política e no Congresso 
brasileiro. V. Exa deve ter visto que, para 
se conseguir, mesmo um político~ um depu
tado federal ou um senador de outro Estado, 
de outro país, um país amigo como o Brasil, 
e convidado por um dos partidos que a essa 
época era o rnajoritário do Senado ameri
cano, para se ter uma audiéncia com um sena
dor havia um protOcolo impn!sst·onante .. Tí
nhamos que ser revistados s.effi:pre_ que voltás· 
semos ao Senado, passávamos por aquele ar
co detentor de armas, de_objetos, etc. Essa 
liberalidade, essa democracia que existe aqui 
no senado, os parlamentares desses países 
estranham que aqui seja assim. Era o que 
eu queria dizer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigad'? a V. Ex~ 

Natufalmente, o Senador Nelson Carneiro 
vai sugerir que seja: feita uma expm;,ição, pelo 
menos pelos Senadores que compareceram 
a essa conferência, que me parece da maior 
importância-. --

Agora note-se, Sr. Presidente, o Senado 
americano patrocinou a conferência mundial. 
Trinta e quatro pafses. Grande parte desses 
países fez parte de hospedagem gratuita paga 
pelo Senado americano. Onde? No Marriot 
Hotel, um hotel suntuoso, cuja diária era de 
224 dólares sem o café da manhã, só para 
dormir. E o Senado americano póde pagar 
isso e pôde ainda promover vários outros ti
pos de despesas adicionais. O lazer foi muito 
pequeno. Realmente foi um trabalho intenso, 
muito grande. Todo almoço era almoço de 
trabalho, todo jantar era jantar de trabalho. 
o-uvindo às vezes discursos intermináveis, 
mas com uina despesa que podemos imagi· 
nar. Com 34 países, cerca de 300 pessoas lá 
presentes, só em_ papel, só na organização, 
só naquilO que correspondia ao apoio logfs· 
tico da conferência, pode-se imaginar o que 
o Senado gastou. E era apenas um senador 
que havia pedido que essa conferência fosse 
feita para estudar o meio ambiente no muo· 
do. Por sinal, um senador que veio aqui a<J 
Brasil, Albert Gore, que andou visitando o 
Acre fazendo acerbas críticas, injustificadas 
àquela altura, à conduta brasileira na Floresta 
Amazônica.- Em determinado momento, vi 
que nas conferências, almoços, jantares. de 
trabalho estavam sempre algumas pessoas 
que, pelo modo de agir, percebia-se que eram 
policiais. -Aproximei-me de um deles e fui 
conversar. Era parte da polícia do Senado 
e ainda disse mais, que nenhum senador se 
desloca de Washington, especialmente para 
o exterior, se não for acompanhado de um 
policí3.l que "lhe Vai dar garantia de vida. 

Esse é o Senado americano. No entanto, 
aqui passamos por sermos os sen_adores que 
ganham por mês o que um senador americano 
ganha por ano. 

V. Er há de me desculpar, Sr. Presidente, 
o desvio da atenção em relação ao projeto 
em discussão, mas voltaria a dizer que dificil
mente o aprovaria, porque sotrcontra se fazer 
qualquer mudança à Constituição no momen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Continua em discussão a matéria. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Cqoç_edo a, palavra ao nobre Senador. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para discutir.) --Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o Senado discute a proposta de 
Emenda Constitucional n·! 5, de 1989, que 
dispõe sobre a remuneração dos Depurados 
Estaduais e dos Vereadores. 

A iniciativa,. Sr. Presidente, é do nobre 
Senador Presidente desta Ci;I.Sa._ Nelson Car
neiro, e traz também a assinatura do Líder 
Fernando Henrique Car~oso, do Líder Ro-

nan Tito, do ilustre SenadOr Pompeu de Sou
sa, do eminente -Senador Jarbas Passarinho 
e_dos ilustres Senadores Moisés Abrão e Nel· 
son Wedekin. _ 

sr-. Presidente, em princfPio, sou contrário 
a que a Constituição, recentemente promul
gada, seja emendada. Mas, esse_entendimen· 
to não o levo a termos extriemos. Em circuns
tâncias detrminadas, admito votar emenda 
à Constituição. Esta emendã, comO se lê da 
justificação, ''apresenta substantivamente 
um sentido eminentemente Saneador das nos
sas renascentes instituições democráticas, 
tanto _quanto satis~az, adjetivamen~e; a todos 
os requisitos de validade constitucional pre· 
visto$ no art. 60 da Carta Magna". 

O texto constitucional vigente, Sr. Prési
dente e Srs. Senadores, procurou atender ri· 
gorosamente ao princípio da autonomia dos 
Estados federados._ Soberana. sendo a Na
ção, autômomos, sendo os Estados, enten
deram os Srs. Constituintes que assuntos des· 
sa natureza deveria ser tratados pelos Esta· 
dos, através de suas assembléias constituintes 
e em leis ordinárias, se fosse O caso, sancio
nadas pelos seus governadores _eleitos pelo 
povo. 

Portanto, Sr. Presidente, o que inspirou 
esse tratamento foi um sentimento de respei
to aos Estados federados, já que adotamos, 
como forma de Estado, a Federação, e disso, 
Sr. Presidente, não devemos nos afastar. 
mesmO porque a Constituição vigente, como 
outras, não_admite sequer emenda que con· 
trarie esta forma de Estado. 

Mas, Sr. Pr'esidente, O que a realidade nos 
mostra é algo profundamente inan~eitável e 

. chocante. Tenho lido, Sr. Presidente, em jor
naís de grande circulação rio País, que algu
mas assembléias legislativas votaram para os 
seus Deputados remuneração superior à fixa
da aos Srs. Senadores e Deputados Federais, 
li, Sr. Presidente, o que me causou profunda 
estranheza e revolta, que a Câmara de Verea
dores da capital de um dos nossos Estados 
concedeu aos seus vereadores remuneração 
superior a paga pelo Estado de São Paulo 
ao Srs. Deputados estaduais. 

Diante desta realidade, Si:. Presidente, não 
podemos - no meu modesto entendimento 
-ficar indiferentes à iniciativa:. -Tem ela o 
meu apoio. Votarei esta proposta de emenda 
que dá ao § 2~ do art. 27 da Constituição 
Federal a seguinte redação: . . 

"§ z~ A remuneração dos Deputa
dos Estaduais será fixada em cada legis
latura, para a subseqüente,.pela Assem
bléia Legislativa, observado o que dis· 
põem os arts._150, II, 153, III, e 153, 
§ 29, I, na razão de no máximo, 75% 
(setenta e cinco por cento} daquela esta
belecida, em espécie, para os Deputados 
Federais." 

A proposta de emen_<_la, também, acrescen
ta ao art. 29 da Constituição Federal o s_eguin-
te item: · 

"VI -a remuneração dos Vereadores 
eôrtespdhderá a, no máximo, 75% (se-
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tenta e cinco por cento) daquela estabeR 
lecida, em espécie, para os Deputados 
Estaduais, ressalvando o que dispõe o 
art. 37, XL" 

A iniciatíV3. estabelece,- ã~sim, uma hiérar
quia razoável, para atender princípios de mo
ralização na vida pública e defender o er_ário 
estadual e o municipal. Por isso, a meu ver, 
merece__ser acolhida por esta Casa. 

Sr. Presidente, tratando deste assunto de 
remuneração, aproveito a oportunidade par~ 
tratar de assuntos conexos. 

Muitas críticas têm sido feitas ao -xpc -
Instituto de Previdência do-s--Cõflgressistas, 
que vem desde 1963 e que nós devemos, so
bretudo, ao trabalho daquele eminente ho
mem público, qu..e foi Monsenhor Arruda Câ
mara, de quem tive a honra de ser Colega 
na Câmara dos Deputados.~-

É preciso esclarecer, Sr. Presidente, algo 
de fundamental sobre _o Instituto de Previ
dência dos Congressistas. O IPC, pára pagar 
pensão, que vulgarmente chamamos de apo
sentadoria, exige que o segurado contribua 
pelo menos durante 8 anos. Ne_sa hipótese 
a pensão corresponderia a R/30 (oito trinta 
avos); se o segurado contribuir 12 anos terá 
direito a 12/30 (doze trinta avos), e assim 
por diante. Mas náo basta isso, Sr. Presi
dente, há outro pressupo~to, Para o IPC pa
gar pensão a ex-Congressista, é necessário 
também que o ·ex--congressista tenha_ pelo 
menos 50 anos. Mesmo tendo contribuído du
rante 20 anos, se não tiver 50 anos de idade; 
fica aguardando atingir essa id.ide, porque 
é da filosofia do IPC, como acontece em todo 
sistema previdenciário, ajudar o segurado em 
idade relativamente avançada. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero tratar 
da remuneração e.tn si. Muitos falam que em 
determinados países a remuneraáo ffi'aior cor
responde a 8, 10, 12 vezes·à menor remune
ração, ou seja, a 8, 10 ou 12 salários mínimos. 
Isso acontece, sobretudo, na área piivada; 
os diretores, gerentes, e administradores res
peitam essa proporção, no Jãpão, nos Esta
dos Unidos e na Europa. Isso todavia não 
ocorre na vida pública, vimos, há pouco, o 
nobre Senador Jarbas Passarinho mencionar 
a alta remuneração paga nos Estados Unidos 
aos Srs. Senadores e Deputados. 

Mas é evidente que nós lutamos por uma 
sociedade livre e justa. Para que a sociedade 
seja justa rião pode comportar grandes desní
veis regionais, nem sociais. Em matéria de 
salário mínimo, Sr. Presidente, o_nosso País 
apresenta uma situação verdadeiramente ver
gonhosa. 

Basta dizer que o salário núnimo no Brasil 
é infefior ao da Bolívia e ao do Paraguai, 
pa(ses de uma ainda frágil estrutura econó
mica. Se somos a oitava economia do mundo, 
não se· justifica esse salário! -

Por outro lado, Sr. Presidente, não é possí
vel reajustar salário mínimo proporcio
nalmente aos demais salários e aos demais 
vencimentos. Hoje ninguém recusa o princí
pio da tributação pro-gressiva. À medida que 
as rendas aumentam deve aumentar a alíquo
ta. Assim também não se pode admitir pro-

pordon-ãiidade nos salários. nos vencimen
tos, na remuneração. O salário mínimo deve 
ter um reajuSte especial, bem acima dos de
mais salários. Quem ganha dois ou três salá
rios mínimos deve ter um reajuste um pouco 
menor. E os que ganham grandes salários, 
grandes vencimentos, deyem ter um reajuste 
ainda inferior, pois só assim, dentro de um 
determinado período poderemos respeitar 
um princípio de jUstiça social, que é aquele 

-se-gundo o qtiãl não devem existir grandes 
desníveis nas remunerações. 

Querer que os Srs. Senadores, Deputados, 
pCrcebam vinte s3fáiios _mínimos, esses_ salá
rios mínimos que aí estão; e, ao mesmo tem
po, permitír que os Srs. MiniStros, que os_ 
grandes servidores civis e_ militares, que os 
magistrados, possam continuar a receber seus 
atuais vencimentos, isso, Sr. Presidente, não 
tem sentido. -Precisamos, sim, examinar esse 
assunto de modo sistemático, genérico, s_em 
nos deter em apenas um setor. 

Essas ãS considerações que gostaria de fa
zer e termino, Sr. Presidente, dizendo que 
em face dos desmandos de alg1,1mas ~ssem· 
bléias e de algumas Câmaras de Vereadores, 
esta proposta de emenda deve ser acolhida, 
e terá o meu voto. Como terá meu voto aqui, 
Sr. Presidente, toda e qualquer iniciativa de 
sentido moralizador, que venha ao encontro 
das aspirações_ de nosso povo, que quer viver 
numa sociedade livre e justa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Não havendo mais oradores, a discussão 
terá proSseguimento 'na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 6, 
de 1989, dt: autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res. que acresce-nta artigo ao texto cons
titucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remurreração Pública. 

A PresidênCia esclarece ao Plenário que, 
de acordo com art. 138, § 2~ dO Regimento 
Interno, a matéria permaneç:erá em Ordem 
do Dia durante cinco sessões ordinárias. em 
fase de discussão, quando poderão ser ofere
cidas emendas, assinadas por um terço, no 
mínimo, da composição do Senado. 

Em discussão a Proposta de Emenda à 
Constituição. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a dis
cussão terá prosseguimento na próxima ses
sàó'. --

0 SR. J'RES"!DENTE (Alexandre Costa) 
-Item 8: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n'·' 1 de 
1990, de autoria do Senador Márcio La
cerda e outros Senhores Senadores, que 
acresceiita dispositivos ao Ato das dispo
sições Constitucionais Transitórias da .. 
Constituição FederaL · 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
de acordo com o art._358. § 2" do Regimento 
Interno, a matéria permanecerá em Ordem 
do Dia durante cinco sessões ordinárias. cm 
fase de discussão, quando poderão ser oferc· 
cidas emendas, assinadas por um terço, no 
mínimo, da composição do Senado. 

Em discussão a proposta. (Pausa.) 
Não h<ivendo quem peça a palavra a discu~

são terá prosseguimento na próxima sessão. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- E>tá esgo
tada a matéria conStante_ da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Edi

son-Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pro· 
nuncia o Seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs_ Senadores, 
queremos nos reportar à entrevista do prof. 
Hélio Jaguaribe, publicada nas páginas ama· 
relas da revista Veja, na edição do dia 15 
de novembro do ano passado. O insuspeito 
cientista polítíco, autor de dezenas de ensaios 
sobre a realidade brasileira, descreve o País 
à beira de- uma-convulsão social, caso o Presi
dente a ser eleito não reunisse os dotes de 
credibilidade, seriedade e capacidade para 
enfrentar uma iminente hiperinflação. Nesse 
caso, para os 65% dos brasileiros, que sobre
vivem milagrosamente com um salário míni
mo, a hiperinflação e a perda do valor de 
suas poucas rendas serviriam como estopim 
da revolta popular. 

Era esse o cenário de trevas e de catástrofe 
social que se previa para a posse ou os primei~ 
ros momentos da nova Administração fede
ral. A dúvida,levantada pela impren?a e que 
preocupavã: a todos nós era sobre a possibi
lidade de uma rápida deterioração da econo~ 
mia e o seu descontrole total antes da posse 
do novo Presidente, levando o País a mergu
lhar num caos econômico. político e social, 
com sérios riscos para a sua estabilidade insti
tucional. 

Diante de uma situação de pré-catástrofe, 
o eleito, qualquer que fosse êle, entre os mais 
cotados nas prévias eleitorais, não poderia 
perder tempo com prOmesSas âémagógicas 
de palanque. nem com experiências adminis
trativas de orientação ideológica, nem me
diante conchavos, jeitinhos e loteamento de 
cargos públicos, bem ao gosto da cultura polí
tica brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era, pois, 
chegada a nossa hora da verdade, do sim-sim, 
do -não-não! Protelar as soluções drásticas e 
dolorosa mesmo, mas necessárias, não era 
mais Possível. 

E o prof. Hélio Jaguaríbe, na sua entrevista 
à Veja, preconizava a adoção dessas medidas 
logo no momento da posse. Não havia tempo 
a perder! Diz ele textualmente: "O novo Pre
sidente deverá pedir sacrifícios porque não 
há outra saída. Inútil brincar e dizer que se 
pode acabar com uma inflação como a nos
sa ... sem aperlõs de cinto. Vai ter tudo isso, 
e talvez mais. Serão necessárias -inedidas 
drásticas, con1undentes, ferozes. Se o novo 
Presidente não fizer isso, limitando-se a sub-
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ministrar dua:. aspirinas para o doente de cân
cer. acabará perdendo o doente. E o Gowr-
no. em que~tüo de di:.t!'>". 

Sr. Presidt!ntc. Srs. Senadores, essas pala
vras do prof. Hélio Jaguaribe, publicada nrt 
Veja, quando se realizava o primeiro turno 
das eleições presidenciais, poder5o prtrecer, 
hoje. um bem sucedido _exercício de premo
niçãO. Mas. na verdade, o Prof. Hélio ]agua· 
ribe. um grande conhecedor da nossa reali· 
dade e dos nossos problemas, expressara ape· 
nas uma convicção, com bast:: nos seus eMu
dos técnicos. Mas não era só o Prof. Hélio 
Jaguaribe que plcitcav<l a adoção de medida:-. 
drásticas; havia. a esse respeito, um consenso 
entre os enconomistas. administradores c po
líticos de todos os matizes ideológicos. E a 
imprensa, no seu conhecido jargão, avisava 
a todos que "não se faz omelete !tem quebrar 
os ovos" 

Sr. Presidente, Srs.. Senadores, a pouco 
mais de _um més da posse do Presidente e 
do anúncio do seu Plano de Estabilização 
Econômica, todos os problemas do povo bra
sileiro ainda não estão resolvidos. Mas já po
demos respirar aliviados, pois foi afastada a 
catástrofe de uma hiperinflação. com todas 
as suas trágicas conse4üencias sociais, polt
ticas e institucionah>. A Nação já nã-o corre 
mais o perigo de ser pertur~.?ada por convul
sões sociais incontroláveis. E verdade que há 
o risco, contra o qual devemos agir,- de que 
esta recessão- se transforme cm depressão e 
estagnação econômica. o que traria a falê-ncia 
generalizada das empresas. o desemprego ge
ral, mais pobreza e mais fome, inviabilizaria 
o nosso desenvolvimento. 

A situação econômica está sob controle. 
A inllação caiu de 84% em março, para zero 

.por cento em abril. E as pesqui!;as de opinião 
pública in-dicam que a maioria da população,_ 
não obstante a Urasticidade das medidas e 
do aperto geral que atingiu a 1odos, dos gran· 
des aos pequenos, está confiante de que dias 
melhores virão como resultado do ajuste na 
economia do Pals. 

Esta confiança. Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores. não é apenas da maioria anónima da 
população, mas também de economistas e 
técnicos de renome, sem fronteiras ideoló
gicas. Estes vêém, .no Plano Collor, consis
tência técnica e, no governo, vontade política 
e autoridade necessárias e sufiCientes para 
a sua execução. 

Srs. Senadores. o que dáconsistência técni· 
ca ao Plano Collor é a adoção de três linha~ 
mestras, a saber: um rtgido ajuste monetário, 
um corajoso ajuste fisCal, como nunca se fez 
neste País. e uma criteriosa -aariiill@fãÇào 
desses ajustes. Essas linhas de ação nos dão 
a garantia de que, em breve, poderemos reto
mar o processo de desenvolvimento sem os 
riscos do descontrole inflacionário. 

O Plano Collor foi, sem dúvida, um choque 
de modernização. Com ele, abrem-se para 
nós as portas de uma vigorosa economia mun· 
dia!, sem fronteiras nacionalistas_, como- está 
começando a ser praticada neste limiar do 
século XXI. 

• A priffieira linha me~tra do Plano Cullor 
promoveu o maior cnxug~mcnto da liqüidez 
no País. Havia, antes. cerct~. de 30q do PIB 
ou 120 bilhõe~ de dólares líqttídos no merctt

. do. Isso dava um poder de compra muito 
grande c servia para alimentar a ciranda fi· 
nanccira, praticada no over night, t: exarcebar 
o processo inflacionário. Os idealizadores do 
plano calcularam que apenas 10('/r des~e towl 
- cerca de 40 __ bilhõe:-, de dólares - eram 
suficiente~ para manter a economia funcio
nando numa primeira etapa de correção de 
rumo. Es~e brutlll enxugamento teve dois n> 
sultados imediatos: a quebra da ciranda fi· 
nanceira e a queda da inflação, de patamares 
acima do suportável, para zero por cento 
anunciado pelo Governo. 

A segunda linha mestra do Plano. o ajuste 
fiscal nas contas do governo, teve o objetivo 
de reduzir o déficit público. O aumento da 
arrecadação de imposto~ e os cortes nos gas· 
tos do Governo permitirão não só elimimtr 
o déficit, previsto para t990 na ordem de 
8% do PIB. como também alcançar um supc· 
rávit de 2% do PIB. no valor de 7 bilhões 
de dôlarcs. Para fazer tal ajuste, o Governo 
tomou medidas de combate à sonegação; cor· 
tou incentivos e substdios; e esrá promovendo 
uma vigorosa reforma administrativa, com o 
objetivo de enxugamento da máquina doEs· 
tado, e privatizando ou fechando empresas. 
fundações e autarquias. A redução drástica 
do déflcit, fruto de uma corajosa vontade po
lítica,-é a garantia maior de que a inflação 
está vencida e não voltará a barrar a nossa 

·caminhada para o desenvolvimento. 
E, por fim, a terceira linha mestra do Plano 

. Collor, é a administração rígida dos ajustes 
anteriores, o monetário e o fiscal. A adminis· 
tração c:lo ajuste monetário prevê. noS próxi
mos meses, um gradativo relaxamento do 
aperto da liqüidez, de modo que os recursos 
voltt:!m ao m_ercado na medida certa e destina~ 
dos diretamente ao setor produtivo. Entra 
aqui uma austera política de rt:!ndas, para evi· 
tar o que aconteceu no Plano Cruzado. N<J.· 
que la oca.-;ião, o excesso de liqüidez no mer· 
cado e o aumento do poder aquisitivo da po
pulação, em hora não oportuna. exarcebou 
a pressão do consumo, o que provocou a co· 
brança generalizada de ágio, o desabasted
mento a volta do procesos inflacionário, me
ses mais tarde. 

-Teffios de- i'CconheCer. Srs. Senadores, Que_ 
uma década de crise econ6miCa e de recessão, 
no setor prádutivO, acumulararri na sociedade 
brasileira uma grande demanda reprimida. 
E não se pode soltar as peias dessa demanda, 
aátes· de se promover a produção de b-e-ns 
e serviços, sob o risco de inviabitizar todo 
o plano de estabilização económica. 

A administração do ajuste fiscal visa a im· 
plailtar nas contas públicas uma política de 
superávits, e não de déficits. dentro daquele 
velho e sadio princípio económico de que não 
se deve gastar mais do que se tem. 

A política de superávits no setor público 
tem doís objetivos a médio e longo prazos. 
O primeiro é manter a inflação em nfveis 
compatíveis com retomada do nosso desen· 

volvimento económico. O segundo é o da 
acumulação de recursos púh!icos suficientes 
para que o E!-.t:.tdo recupere a capacidade de 
investir na infra-estrutura econômica nos 
transportes, energia e comunicações. pesqui
sa tecnológica e no sctor social, na saúde. 
educação. sancumento b~hico e preservação 
do meio amhiente. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. eis as linhas 
mestral-. do Plano Collor. É importante que 
tenhamos esta visfio dt! conjunto do Plano, 
para que possamos compreender melhor os 
seus objetivos e metas. As discussões e a vota
ção das Medidas Provisórias, nas semanas 
passadas, absorveram - nos intensamente 
com problemas setorizados da nossa econo· 
mia. ls~o pode nos ter feito perder de visra 
o conjunto. a problemática maior do País, 
que é a de debelar a inflação, de modo que 
possamos retomar, o mais breve posstvel, o 
desenvolvimento econômico. social, político 
e cultural. sob pe-na de, neste limiar do ~éculo 
vinte e um. cometermos um erro hi!>tórico 
irrecuperável. Não podemos mais condenar 
ao subdesenvolvimento, à fome e à miséria., 
milhões de brasileiros, enquanto outros po
vos, até há pouco, nossos companheiros na 
desgraça, estão rapidamente encontrando o 
desenvolvimento. 

Sr. Presidente, Sr~. Senadores. eis que che
gou a nossa hora da verdade, do sim-sim, 
do não-não. Do sermos oü não sermos capa· 
z.es de nos colocar no concerto das nações 
desenvolvidas e de dar_ ao povo brasileiro 
aquilo pelo qual espera há muito tempo: o 
progresso para rodos, a justiça social, a demo· 
cracia não apenas política, mas e sobretudo 
econômica e social. 

Não podemos mais ficar brincando de di· 
reita e de esquerda, como nos velhos e perni· 
ciosos tempos de guerra fria. Se não podemos 
decretar o fim das ideologias, podemos. toda
via constata! que, de agora em diante, elas 
poderão fazer muito pouco em benefício da 
humanidade. A hora não é da revolução ideo~ _ 
lógica, mas da revolução tecnológica mun
diaL 

Tamb~m. não podemos mais antepor os 
interesses regionais, locais e pessoais. aos in
teresses maiores da sociedade_brasileira. Não 
podemos mais fazer da nossa carreira pol(tica 
a motivação maior, cnquantÕ a Nação brasi· 
leira espera de nós reformas radicais em todos 
os setores da vida política. administrativa. 
económica e social. 

Estas são exigências ditadas não apenas pe
Ja conjuntura imediata da crise económica 
em que nos debatemos, mas sobretudo das 
grandes mudanças: a internacionali~ação da 
economia, rompendo as fronteiras dos velhos 
nacionalismos: a democratização global, que 
avança como um furação de liberdades, de
molindo por toda parte os regimes autori
tários: o fracasso do ''socialismo real" no Les
te Europeu e o aproveitamento das suas ine· 
gáveis contribuições na superação das contra· 
dições anti-humanas do capitaiimso; a desi
deologização das relações internacionais, de
cretando o fim da guerra fria e o início de 
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uma fase de promissora. cooperação mundial; 
e, por-fim, a revolução tecnológica mundial, 
sem fronteiras, abrindo neste alvorecer do 
século vinte e um uma perspectiva de desen· 
volvimento para os povos, nunca antes imagi· 
aáveis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos que 
reconhecer uma verdade, por cima das nossas 

· diferenças partidárias e ideológicas: o Plano 
de recuperação nacional do Presidente Co
llor, não obstante as suas falhas, tem consis
tência e qualidades técnicas suficientes para 
permitir a correção dos nossos rumos econó
micos, vencer a inflação e pôr o País em mar
cha batida, no caminho do desenvolvimento. 

Não é mais hora para oposionismos mani
queístas e nem para calculismos eleitoreiros. 

Apoiar as linhas gerais do Plano Collor 
e as suas medidas fundamentais é um impera
tivo histórico que se impõe neste momento, 
ao Congresso Brasileiro. Não se trata de ali
nhamento automático, mas de uma atitude 
política correta. Trata-se de um serviço não 
ao governo, mas ao povo brasileiro. Cabe 
ao Congresso Nacional o exercício de suas 
funções legislativas e parlamentares: criticar, 
corrigir, aperfeiçoar o Plano Collor, tendo 
em vista os interesses maiores da Nação. 

Sr. Presidente, Srs. SenaaOres~ ãpós essas 
disgressões a respeito da conjuntura econô
mica nacional e da oportunidade do Plano 
de Recuperação Nacional do Presidente Co
Jlor, gostaríamos de reter mais um pouco a 
nossa atenção sobre as Medidas Provisórias 
151 e 155, aquelas que estabelecem e execu
tam o Plano Nacional de Privatização. O te
ma já foi exaustivamente debatido no Con
gresso Nacional, por ocasião da aprovação 
das Medidas Provisórias. Não nos interessa 
trazer novamente a debate questões já discu
tidas e votadas. Mas consideramos oportuno 
voltar a nossa atenção para o plano geral das 
discussões, para a problemática da presença 
e intervenção do Estado moderno na econo
mia dos povos. É um tema vasto que abrange 
as fronteiras das ciências polftícas e das ciên
cias econômicas. Mas é um tema sempre 
oportuno, poís nos revela sempre novos ân
gulos, novas compreensões e ricos conhed· 
mentos. 

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

O SR. EDISON LOBÃO - Com muito 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Estou ouvindo, 
com a maior atenção, o pronunciamento de 
V. Ex~, abordando o tema que está em todos 
os pensamentos políticos e económico-s deste 
Pais. E V. Ex~ pode ter certeza de que todos 
nós desejamos o êxito deste Plano. Nós seria· 
mos impatriotas se desejássemos que o Plano 
viesse a falhar apenas por um pen-saniento 
oposicionista. Temos i'eceio de que o Plano 
acabe não dando certo, mas desejamos estar 
enganados. O aparte foi mais sobre estaques· 
tão das Medidas Provisórias n°1 151 e 155, 
em relação â política do Plano como um todo. 
V. EX1' náo acha que é uma incoerência muito 
grande falar se em afastar o Estado da econo-_ 

mia - que é um dos projetas de Governo 
da atual administração, pelo menos. estava 
no programa de Governo- na hora em que 
esse Governo utiliza os métodos mais arbitrá

. rios e, segundo o Presidente do PST, ditato· 
riais, de influencia e interferência do Estado 
na economia, como foi feito no plano como 
um todo? NãQ há, pelo menos, de certa ma
neira, essa incoerência da política que se de
seja Coin a polítíca que se pratica? Era essa 
a questão_ que eu queria levantar. 

O SR. EDISON LOBÃO - Conheço, Se· 
nadar Jutahy MagalhãeS, o patriotismo de 
V. EX'! Nunca o vi aqui defender causas que 
não fosem as do povo brasileiro e deste País. 
Sei a qUanto vai o interesse de V. Ex' pelo 
acerto do Go'verno do Presidente Fernando 
Collor de Mello, em função, precisamente, 
das preocupações que tem V. Ex.~, como tem 
o Senado da República, para com a situação 
económcia que tantas preocupações também 
causa ao-povo brasileiro. 

De fato, as Medidas Provisórias do Gover
no, com as quais implementa o seu plano 
de ajuste económico, são fortes, muito fortes. 
E quando o Governo toma a iniciativa de 
edítar novas Medidas ~rovis6rias, como que 
obstruindo o caminho do Poder Judiciário 
para o efeito da concessão de liminares, é 
porque tem a preocupação em que isso ocorra 
no epicentro de um combate violento à hipe
rinflação que tanto degradava a economia 
brasileira. 

Mas tenho esperanças, nobre Senador Ju· 
tahy Magalhães, de que a energia adotada 
pelo Governo se circunscreva e fique adstrita 
a este ponto inicial das providências tomadas 
por ele. E que, daqui para a frente possamos 
examinar as -mensagens do Governo com 
mais vagar, através de mensagens ao Coll· 
gresso Nacional e. não apenas de Medidas 
Provisórias com tramitação rápida, para que 
o Congresso possa~ de fato, dar a sua verda~ 
dcira contribuição ao exercício do Governo. 

Eu disse, momentos atrás, que cabe ao 
Congresso Nacional fiscalizar, interferir, no 
sentido de ajudar ao Governo. Esta é a nossa 
missão. Eu apoio o Governa mas estou pron
to a recusar aquilo que não seja do mais pro
fundo interesse nacional, que não seja crista
lino nas iniciativas do Governo: 

Muito obrigado à intervenção de V. Ex• 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Com muito 
prazer, ouço V. Ex~ 

O Sr. Mansueto de Lavor - Faz V. Ex' 
um discurso bem elaborado em defesa do Pia
no Collor, mas é interessante frisar, e nesse 
ponto ressaltar com aplausos, a posição de 
V. Ex' que enquanto defende o Plano do Go
verno, não defende e não comunga com os 
métodos que o Governo adotou para a defesa 
do seu Plano. O Governo enviou o Plano 
ao Congresso ·considerando~se intocável, 
''imexíVei'' na expressão de um dos seus Mi
nistros. E o Coõ.gresso, creio, V. Ex• como 

um dos seu ilustres integrantes, acha que o 
Plano deve ser aperfeiçoado mesmo que para 
alguns ou para a maioria, ~como foi ~casO 
da votação das Medidas Provisórias, a essên· 
cia não seja alterada. O que se pode dizer 
do Plano, Senador, é que ele tem aquilo que 
Marx dizia do capitalismo: "tem germes de 
contradição". b um Plano que combate a in· 
fiação mas, não contempla a produção. A 
produção nacional estã estagnada. São Paulo, 
que é a grande locomotiva deste País, pratica
mente, fica estagnado e se realmente.Jie aque
cer a economia, o :Plãnb pode ficar a perigo. 
O crescimento económico, praticamente, se 
toma uma contradição perante a proposta, 
perante a lógica do Plano. É um Plano de. 
brutal contenção de expansáo económica e 
de consumo, e não falamos do supérfluo, 
mas, do consumo necessário. E, .ai vêm os 
aspectos anti-sociaiS do Plano. Ele é consis
tente, está dentro de uma lógica que pode
mos, inclusive,_sob o ponto de v_is_ta estrita, 
mente económico aceitar, sim. Mas o proble
ma é_que estamos den-tro de uma sociedade 
que não pode se submeter somente aos dita· 
mes da economia, estritamente falando. Os 
aspectos sociais, pOrtanto, estão evidentes, 
o desemprego, a retenção, inclusive, do re
curso do Fundo de Garantia do trabalhador; 
não podemos estar a favor: disso. V.~~ fal_a, 
e diz muito bem quando se refere às duas 
medidas provisórías, e se me permitir, -eu 
acrescentaria mais uma, a de a" 157. O cerne 
do Plano não está na Me_dida n" 168, a que 
causou mais polêmica e mais celeuma porque 
é a que tocava diretamente no bolso da popu
lação. Mas toda a concepção, toda a filosofia 
do Plano. V. Ex~ tem razão, está centrada 
nas Medidas Provisórias n«> 151, 155 e 157, 
que trata~ da extinção de estatais, da privati
zação de estatais, de t(tu!os de privatização, 
aCé que está toda a filosofia <kl Plano. Neste_ 
ponto, lamentavelmente, em sã consciência. 
não podemos concordar com essa essência 
do Plano, atê porque a Assemb~éia Nacional 
Constituinte deiTotou essa proposta por um 
número esmagador de votos contra a idéia 
de extinção de- estatais. Agora vem a Medida 
Provisória e, por um jogo de poder, o Con
gresso realmente derrota aquela tese vitorio
sa naAssembléiaNacj_onal Constituinte. Para 
mim o País perde muito com a aprovação 
das Medidas Provisórias noS 151, 15_5 e 157 .. 
O Relator deSsas Medidas Provisóricls foi um 
companheiro de Partido, mas nas discuss~es 
internas _coiriba_ti veenient~mente aquele re
latório, que culminou por ser aprovado, por
que Saiu Como que das gavetas do FMI. Real
mente, essa iD.ternaciOnalização _9a economia 
sUbordinação do País ao capitalismo e ao sis
tema financeiro internacional. Se isto é bom 
ou ruim ... V. Ex• erite-nde que é bom, eu 
acho que é ruim, sem querer defender o isola
mento, porque, hoje, ate a Albânia se está 
abrindo para o mundo. Ninguém quero xeno
fobismo, o isotamento, mas queremos que 
as decisões sobre _as finanças e economia do 
Pais fossem tomadas aqui e não em Washing
ton. em Tókio, elil .B.erlim, em Bonn, em 
Paris_, seja onde for, mas que fosse feita em 
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Brasl1ia. inclusive com a participação do Con
gresso Nacional. Afora isto, meus parabéns 
pelo pronunciamento de V. Ex• Ele traz a 
debate matéria, como dis~e o nobre Senador 
Jutahy Magalhães de alta importância e de 
grande atualidade. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço a 
V. Ex• pelo aparte. 

Devo dizer que tenho também preocupa
ções profundas com o fantasma da recessão_,_ 

r quando levada ao paroxismo. 
Sempre que conversei com os economistas 

deste País~ deles ouvi que se não debela uma 
hiperinflação sem uma certa recessáõ. Nunca 
ouvi, de qualquer deles, que este milagre fos· 
se possível sem recessão. Mas sempre ouvi 
também que era preciso tomar providências 
para que a recessão não ultrapassasse a fron
teira dela própria e se embrenhasse na de
pressão, tão catastróficã., tão diabólica, tão 
demoníaca quanto a hiperinflação. 

No que diz respeito às Medidas Provisórias 
n.s !SI, 155 eT57,-acredito que, aí sim, t.emos, 
nobre Senador Manseuto _de Lavor, pensa· 
menta realmente diverso. Deixo para que V. 
EX' conheça o meu pensamento mais ou me
nos global sobre o assunto, no desenvolvi
mento do meu discurso, a partir de agora. 

Prossigo, Si. Preside-nte: 
Um lançar de olhos sobre a história econó

mica modema nos permitirá remontar ao iní
ciO do intervencionistrio-do_ estado na econo
mia, ao fim do período feudal e ao começo 
do mercantislimo. O própriO estado moderno 
é um produto político dessa fase histórica, 
conhecida como Renascimento. Cabia ao Es
tado renascentista a misSão de impulsionar 
o programa _ec<Jr~:ômico, fórnecenáo aos ·em
preendimentos privados as cartas de autori
zação que lhes garantiam privilégiõs, favores 
e exclusividades. Aos empresários cabia con
vencer os governantes de que seus empreen
dimentos trariam novas riqu-ezas para o Esta
do e para a s-ociedade nacional. Esse pacto 
entre o Estado e os empresários decorria de 
uma doutrina político-económica que pode 
ser expressa da seguinte forma: o bem-estar 
econômico da sociedade nacional só pod-e ser 
obtido pela regulamentação estatal. 

Essa doutrina iriformou o surgimento das 
Repúblicas mercantilistas de Gêiiova e Vene
za, das Monarquias das navegações, primeiro 
Portugal e Espanha e, depois, Holanda, 
França e Inglaterra. Desembocou no nacio
nalismo, no colonialisino e nO surgimento das 
monarquias abslolutistas-.- Umã Caràcierística 
perdurou em todas essas fases históricas: o 
Estado nacional, rico e.poderoso,.atr'avés de 
regulamentação económica, garantia prote
çáo, exclusividade e favores aos cartórios mo-
nopolistas. · 

A economia brasileira é filha dessa dou
trina mercantilista. Desde a distribuição das 
Capitanias Hereditárias, no Século XVI, que 
se estabeleceu uma alinça entre o estado colo
nial, depois impáiiil e -republicano, e as clas
ses cartoriais brasileiras. E esse pacto mer
cantilista, entre estado e cartório, perdura 
até hoje. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda não 
tivemos a sorte de passar pela chamada revo
lução burguesa ou capitalista, em que se rom
peu essa aliança irrestrita entre o Estado e 
os cartórios, como aconteceu no Século 
XVII] nas nações que hoje estão na vanguar
da do progresso e do desenvolvimento, como 
os Estados Unidos e a Inglaterra. 

Modernamente. a revolução capitalista es
tá fazendo surgir as potências económicas da 
Ásia, como Japão, Coréia, Fonnosa, Cinga
pura e outras. 

Nestes países predomina a doutrina da não
aliança irrestrita entre o Estado e a iniciativa 
privada. O Estado é o menos intervencionista 
possível e a econommia se rege pelac:; leis do 
livre mercado e da concorrência. 

Enquanto isso, no Brasil, o discurso de li
vre iniehitiva:, de concorrência e de livre mer
cado~ é mais retórica do que realidade. O 
que ainda predomina são as reservas de mer
cado, as leis protecionistas, os incentivos fis
cais e os subsídios aos cartórios poderosos, 
ao lado de um estado-empresário, encarre
gado de prover todas as necesidades sociais, 
desde a saúde, a educação, a cultura, os trans
portes, as comunicações, a produção e distri
buição de energia, a produção siderúrgica, 
a produção de alimentos, o abastecimento 
e muitos outros. 

O intervencionismo do Estado tomou novo 
surto a partir do New Deal de Roosevelt, no 
inído da década de trinta, com o que foi poSsí
vel recuperar a economia do País, após a 
grande depressão iniciada com a quebra do 
Bolsa de Nova Iorque, em 1929. A expe
riência intervencionista bem sucedida do go· 
verno Roosevelt, influenciou marcantemente 
outras economias, sobretudo durante o esfor
ço de recuperação no pós-guerra. Instalou-se 
com grande sucesso em alguns países euro
peus, o chamado welfare state, ou o estado 
do bem~estar social. Foi sob os ausp(cios des
sa ·doutrina intervencionista e regulamenta
dera da economia que· as· modernas nações 
européias, como a Inglaterra, Alemnaha, 
França, Noruega e Suécia, alcançaram alto 
nível de desenvolvimento, conciliando pro
gresso económico com -demoCracia política 
e distribuição de renda, e porporcionando 
alto padrão de vida às suas populações. 

Esse sucesso do welfare state nas demo
cracías eUrOpéias, sobretudo na recuperãção 
de economias arrasadas pela guerra, como 
a da Alemaha Ocidental, animou a sua ado
ção, sem grande sucesso, pelos países em de
senvolviritento. O incentivo veio de agências 
internacionãiS de .desenvolvimento, como o 
Banco Mundial, o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento e outros. Partia·se do prin
cípio de que, nesses países, as grandes carên
ciãs estruturais e sociais escapavam à capaci
dade operacional da iniciativa privada local 
e mesmo das empresaas multinacionais. As
sim, somente o Estado bem forte poderia cui
dar do planejamento global do desenvolvi
mento, criar as infra-estruturas necessárias 
de energia, transporte e comunicações, bem 
como proporcionar às populações os serviços 
sociais de Saú_de, educação, básico e abasteci-

mente. Sob a égide dessa doutrina proliferam 
no Terceiro Mundo os Estados. não apenas 
fortes e intervencionistas, mas autoritários. 

Não atentaram os introdutores do we_lf8J;'e 
stide nos pafses em desnvolvimento que ali 
as condições culturais, económiCas-e sociais 
eram outras. Sobretudo, não perceberam eles 
que ali as relações sociais de trabalho, de 
posse dos bens de produção, sobretudo da 
terra, eram bem direfentes. Não atentaram 
também para as causas reais, de cunho estru· 
tural, do subdesenvolvimento, e nem com
preenderam a exacerbação dos conflitos so
ciais daí decorrentes. Tudo isso fez com que 
o welfare sta~e pouco contribuísse para o de

_senvolvimento das países do Terceiro Mun
do, opde foi_tentado. 

No Brasil, o apOgeu do welfare state coinci
diu com a ascenção do régime militar. Já no 
primeiro governo, o do Genera( Castello 
Branco, os empresários, os políticos, os co
mentaristas económicos e jornalistas espanta
vam-se com o ãnimo Iegiferante do Estado 
para ·adotar uma rígida regulamentação da 
economia nacional. Nos governos seguintes, 
a partir, sobretudo do governo do General 
Médid, o Estado começou a intervir mais 
diretamente na economia, criando as grandes 
empresas estatais para, com recursos exter
nos do Banco Mundial, do Banco Interame
ricano de DesenVolvimento e de bancos es
trangeiros privados, cons..truir as grandes 
obras intra-estruturais necessárias ao nosso 
desenvolvimento, na área de produção eCo
mercialização de petróleo, da produção de 
energia elétrica, na expansão da nossa rede 
viária (rodoviária e ferroviária), na moder
nização e expansão das nossas telecomuni
cações, na prod_ução siderúrgica, naval e ae
roespacial, e na pesquisa tecnológica agrope· 
cuária. Não há dúvida de que o Estado em
pres-ário conseguiu grandes vitórias -nessas 
áreas e preparou o País para o salto econó
mico que o colocou e-ntre as -oito maiOres 
economias do mundo. 

Mas, infeJizmente, Srs ... Senador~s. ainda 
não tínhamos realizado a J_lqssa_ revolução ca
pitalista. Ainda estávamos em pleno mercan· 
tilismo, com todos os seus arcaísmos. De um 
lado, o estado patrimonialista, para quem a 
res_ publica o patrimónió público, é gerido 
como se fosse _propriedade particular do rei 
do :ffiomento, e -a admTnistração pública é 
transformada numa ação entre amigos pela 
t~cnoburocracia. Do outro lado, os cartórios 
parasitárf0s,_-so6 ã scinjórã dõ '.Estaçlo,_(lepen
dendo de incentivos, subsídios, favores e re
servas de meicã"do para fúgir dos rigOies da 
livre concorrência e para se porem a salvo 
dos dScos inerentes às atividades económicas. 

Sr. Presidente_~_Srs. Senadores, a introdu
ção do estado do bem-estar social do Brasil 
veio exacerbar este quadro de distorções. A 
grande concentração da; re.nda naç~ol)al nas 
mãos de alguns poucos tecnoburocratas, c_om 
alto poder de de_cisão, pennitiu logo o conluio 
entre os cartórios, fornecedores de produtos 
e serviços, com a burocracia. Em vista disso 
à sombra do Estado, surgiram grandes foi:tu: 
nas pessoais e uma reduzida clase média deu-
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se ao luxo de um consumismo perdulário, 
rivalizando com a_o; classes médias dos pa(ses 
mais desenvolvidos. Enquanto isso, a grande 
maioria do povo fiCava.à·m<i.rgem dos melho
res benefícios do progresso e desenvolvimen
to económico que· se registrava no País. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
constatamos com alegria que o início do go
verno Collor e o lançamento do seu Plano 
de Recuperação Nacional estão _coincídindo 
com grandes transformações dese quadro no 
plano mundiaL _ 

Con.stata-se que,_ nos países onde obteve 
os maiores sucessos, o welfare state está sen
do superado por novas _reliadades políticas 
e económicas. Na Europa rompem-se as ve
lhas fronteiraS n3.cionalístas para permitir o 
avanço de uma nova ordem económica, im
pulsionada pelas grandes conquistas tecnol<;l
gicas. E a Comunidade Económica Européia 
surge como um poderoso mercado regional. 
Outros grandes mercados regionais estão sen
do criados na América do Norte, englobando 
os Estados Unidos, o Canadá e o México, 
e no Extremo Orierite,' incluindo Japão, Co
réia, Formosa e Cingapura. 

Por toda parte a ordem é liberalizar a eco
nomia, conter o ánimó intervencionista e re
gulamentador do Esatdo e privatizar as em
presas estatais, para que se possa exorcizar 
o fantasma da inflação. 

Nos Estados Unidos, superada a forte in
fluência do New Deal de Rooseevelt, o gover
no Reagan procurou limitar a atuação do 
Esatdo na economia, imPondo a desregula
çáo de alguns setores, como o das comuni
cações, dos transportes e dos bancos. 

Na França, o governo socialista de Mitter
rand, depois de fracassadas tentativas de so
cialização da economia, acaba reconhecendo 
esta verdade: "O governo encontrou os limi
tres da sua atividade, que não deve ultra-. 
passar." 

Na Inglaterra, conservâdores e trabalhistas 
chegaram a um consenso a respeito da neces
sidade de se reduzir a intervenção doEstado. 
.E_ um plano de privatização vem sendo execu
tado pelo governo de Margaret Thatcher. 

O mesmo acontece no Japão, onde as clas
ses empresariais formularam uma proposta 
de liberalização da economia, que está sendo 
posta em prática pelo go1/erno. ---Á 

Na Rússia, o paradigma da economia plani
ficada bem sace:dida para muitos dos países 
do mundo subsdesenvolvido, a Perestroika 
está promovendo uma rápida liberali_zação da 
economia, em que não faltam a idéia do lucro 

·e o incentivo ã iniéiativa j>riVaâa e ao ingresso 
do capital estrangeiro. 

Os -países do LeSte Europ-eU, -como a Poló
nia, a Alemanha Odental, a Hungria e aChe
coslováquia, após a recente conquista da li
berdade política, -estão com pressa de volta
rem ao mercado livre, a fim de não perderam 
o trem da história que está passando rápido 
nos países da EurOpa Ocidental. 

Na Espanha e Poi-tugal, a rbxcecução de 
amplos programas de privatização. está que
brando os últimos liames com um passado 
de autoritariSmo e estagnação, e dando con-

dições as su_as economias para ingressarem 
na Comunidade Económica Européia. 
~a América Latina, o Chile é o nosso me

lhor exemplo de privatização bem sucedida. 
O governo militar do General Pinhochet exe
cutou um amplo programa ode liberalização 
da econOinia d_o país, que íncluía a mais com~ 
pleta privatização das empresas estatais. Co?l 
isso, a inflação foi debelada e a economia 
do país voltou a crescer a taxas entre sete 
e oito por cento ao ano. 

Sr. Presidente, Srs.. Senadores, essas lon
gas digressões sobre a liberalização da econo
mia mundial tiveram o objetivo de nos cons· 
cientizar da necessidade urgente de moder
nização da nossa econo.rrtia. Não se trata ape
nas de privatizar as empresas estatais para 
conter o déficit público e debelar a inflação. 
Não se trata, também, de ressuscitar tardia
mente o Iaissez-faire do velho liberalismo, 
num movimento da direita conservadora, co
mo poderá parecer a alguns pensadores e po· 
líticos mais à esquerda. 

Trata-se, pura e simplesmente, de integrar 
a nossa economia num movimento irrever
sível de modernização mundial. Não pode
mos ficar parados no tempo, presos aos ana
cronismos das relações económicas mercan
tilistas, com vêm sendo praticadas entre nós 
desde as Capitanias Heredítáriã.s~ Não pode
mos nos perder com questões bizantinas, en
tre direita e esquerda, quando outros povos 
estão deixando para trás a guerra fria e em
barcando rapidamente no trem_da.moderni
zaçãoeconômicamundial. Não podemos, por 
incúria nossa, manter presos ao subdesenvol
viiiieritO; ao desemprego .• ~o analfabetismo, 
ã fome e ã miséria, milhões de brasileiros, 
neste limiar do século vinte e um, quando 
outros povos, com menos reçursos naturais, 
estão encontrando o caminho do progresso 
e do resgaste social de suas populaçóes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o programa 
de estabilização ecOJ!.ómica pr~oniz~do_ pel9 
Plano Collor, incluindo nele a liberalização 
da nossa economia e privafizaçáo d"as estatais, 
é, antes de tudo, um vigoroso programa de 
modernização económica. E assim ele deve 
ser entendido no seu todo. Podemos criticá-lo 
e aperfeiçoá-lo .. Esta é ·a função maior do 
nosso ma-ndato parlamentar, Mas não pode
mos rejeitá-lo no seu todo, sob pena de pre
servarmos um secular anacronismo económi
co, que condena a maioria do povo brasileiro 
a condições de vida desumanas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, devemos 
cuidar qu~ a privatização das estatais seja 
realizada com muita transparência e serie
dade. Algumas precauções devem ser toma· 
das. 

A priiiie"frã âelas é que o património pUbli
co, valendo mais, não seja alienado a preço 
de banana, nem o governo se transforme em 
hospital financeiro de empresas falidas. 

Outro cuidado que devemos ter é não per
mitir a formação ou a fortalecimento de car
tórios e monopólios com a alienação de bens 
públicos, nem a nossa economia atinja exc7s
siva desnacionalização pela compra da ma1o-

ria das ações de empreas estatais pelo capital 
estrangeiro. · 

O Sr. João Lobo --Permite-me V. Ex~ 
um aparte, nobre Senador Edison Lobão? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex• 
com muito prazer. 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Edison 
Lobão, parabenizo V. Ex• pelo brilhank e 
alentado discruso que pronuncia nesta tarde, 
analisando o Plano Collor. Naturalmente, V. 
Ex• aprofundou o assunto, e merece toda a 
nossa atenç-ão e todo nosso louvor quando 
f:iz essa análise da atual tendência da econo
mia brasileira. Eu apenas tentaria fazer uma 
observação ao discurso de V. Ex' que, no 
todo, é uma obra digl_la de V. Ex• e desta 
Casa. Quando V. Ex' fala sobre o afasta
mento dos Governos, o afastamento do Esta
do da economia, não é precisamente isso que 
está acontecendo no mundo moderno. Por 
_ex~mpto, nos Estados Unidos, a participação 
do Estado na atividade económica cresceu 
nestes últimos 4, 5 anos. Também, no Japão, 
a participação do Estado é crescente dentro 
da atividade privada, da economia japonesa. 
Veja V. Ex• os perigos desses programas de 
privatização genúalizada, Margaret That
cher atingiu, talvez, um dos mais altos índice::. 
de impopularidade na Inglaterra, mercê do 
seu programa de çlesestatização, de privati
zação das empresas ingles·as. Então, veja V. 
Ex• que há que se ter muito cuidado, há um 
risco inerente em tudo isso.' :é: preciso que 
se examine com muito cuidado e não Jogo 
no açodarilento da primeira tomada de Posi
ção. De resto, era apena_~l:l_ma observação 
que juntaria às brilhantes palavras de V. Ex•, 
no momento em que o paraQenizo, novamen
te, por tão alentado e profundo discurso. 

O SR. EDISON LOB<Í.O- Meu caro com· 
panheiro e_ amigo Senador João Lobó, em 
verdade, nesses países citados por V, Ex\ 
houve, eu diria, uma diversificação da partici
pação do Estado na economia privada. 

Acabei de mencionar o que ocorreu nos 
Estados Unidos, em que o Governo se retirou 
de diversas atividades, embora tenha ingres
sado em algu!Das poucas outras. No Japão, 
até o famoso Chinkauzen. que era do Estado, 
foi privatizado, e dava um prejuízo de.bilhóes 
de dólares por ano. 

O Sr. João Lobo- No entanto, a partici· 
pação do Estado cresceu ern outros setores. 

O SR. EDISON LOBÃO - O Estado. diz 
V. Ex•. cresceu em outros setores. Sabems 
que o Japão chega ao ponto de praticamente 
não ter Ministério· da Inçiú_stria. Tem uma 

IISSOciação privada, a Kendaren, que funcio
na mais ou menoS ·como a Fiesp, que díiíge 
toda a movimentação industrial do Japão. 

Mas vejam-os o que está aconte-cendo, por 
exemplo, na Itália. A Itália chegou agora à 
seguinte situação: tem uma dívida intern'a-·cte 
um trilhão de dólares, qUe começou a vencer, 
e não está conseguindo colocar novos títulos 
no mercado para rolar essa dívida. O que 
decidiu fazer? Algo muito interessante: pri-
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vatizar tudo, vender todo o seu património, 
inclusive universidades públicas, hospitais 
públicos, igrejas, e'3tádios de futebol, o servi
ço de água e de energia elétrica, tudo, para 
pagar um trilhão de dólares que deve. A esse 
ponto chegou o governo italiano. E assim 
caminha o mundo. A RúsSia anunciã-ã priVa
tização de milhares de empresas suas. Penso 
que não há outro caminho para o mundo mo· 
demo. 

Gostada de prosseguir neste debate tão 
fascinante, neste Senado, mas o Presidente 
já me adverte e S. Ex• tem toda razão. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhãe>) 
-Infelizmente, peço a V. Ex• que conclua, 
porque o seu tempo já está esgotado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Concluo. Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, dizendo que nes
ta hora de decisões cruciais para a nossa ·eco
nomia, não podemos perder de vista um obje
tivo maior que nos congrega a t<?~Os, para 
além das nossas poss(veis divergências parti· 
dárias e ideológicas: o resgate das condições 
de miséria de milhões de brasileiros que nos 
puseram nesta Casa como seu gesto de depo
sitar seu voto na urna c Um gesto, Srs. Sena
dores, carregado de esperanças e de confian
ça em nós. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente 
e muito obrigado pela atenção. (Muito bem!) -

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Alexandre -Costa,- to Vice-Prc
sidente, deiXa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jutahy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Borges, que falará pefa Liderança. 

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO 
Como-Líder. -Pronuncia--o seguinte disc-urso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, pela quarta vez, volto a usar 
da palavra para falar do inexplicável destino 
da Comissão Parlamentar de lmlU.érito de Im
portação de Alimentos feita neste Senado Fe
deral. 

Trata-se de assunto muito sério e delicado. 
Há mais de sete meses, o relatório da Co

missão Parlamentar de Inquérito de Impor
tação de Alimentos foi e"ntre8;tie em mãos 
do honrado Procurador-Geral da República, 
Dr. Aristides Junqueira. 

Não temos como re-solver O irilpasse. S. 
Ex~ não se digna informar n'adéi ao Senado 
Federal e à Nação, numa situação anormal; 
nada podemos f8.zer. 

A autoridade do honrado Procurador está 
acima de nossas reclamações e apelos, mas 
o Senado da República, tantas vezes criticado 
pelos resultados finais das CPI, TD.erece uma 
informação: se o Sr. Procurado:-Geral vai 
arquivar a CPI, ou vai remetê-la à Justiça. 

A CPI de Importação de Alimentos conse
guiu apurar dezenas de ilfcitrós penaiS -e fí
nanceiros._ O Tribunal de Contas da União 
deu à CPI uma colaboração s_em precedentes 
na História do Parlamento brasileiro, retor· 
ri ando aos cofres da União milhões de cruzei-

ros, pois felizmente ele não depende da Pro
curadoria-Geral da República. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, não se sabe por que o relatório da CPI 

_de Importação de Alimentos está parado há 
mais de sete meses, nas mãos do honrado 
Sr_- Procurador-Geral da RepÚ.blica. É bom 
eque seja encaminhado Jogo, para que não 
se diga que muitos dos indigitados frauda
dores, que poderão vir a ser candidatos a 
postos eletivos, não se defendam, dizendo 
que estão sendo perseguidos por motivos po· 
üticos. 

É uma situação séria, Sr. Presidente. 
O Congresso ê freqüentemente, como já 

disse, acusado de ser relapso, de não tomar 
as providências, de que as comissões são uma 
forma de esconder o que se passa, que não 
vão resolver nada, e, na verdade, é preciso 
que a Nação saiba que o processo está há 
mais de sete_ meses nas mãos do honrado Sr. 
Procurador-Geral da República. 

Pretençlo estar aqui, Sr. Presidente, nesta 
tribuna, repetindo sempre, clamando contra 
essa irregularidade. O Sr. Procurador-Geral 
da República é ínatingível, está acima do bem 
e o do mal. Não temos formas de fazer com 
que S. Ex• se digne tomar uma providência. 
Mas, sendo S. Ex•, como eu digo, sem a me
nor ironia, um homem honrado, esperamos 
que tome a tempo as providências que seu 
cargo lhe impõe. 

Era o que tính3 a dizaer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, que falará como Líder. 

O SR.JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como 
_ Líâf:r-, Pr9nuncia o seguinte díscursO.).:..... Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, trago hoje à Casa 
uma reportagem do jornalista André Luís Câ· 
mara, do lbase, publicada na revista desse 
órgão, Polí_ticas Governamentais, no seu n" 
57, referellte aoS. rrieses de abril e maio do 
corrente ario. 

Sr. Presidente, são dados estarrec_edores. 
Cálculos preliminare_s indicam que um mfni
mo de_ 850_ mil e um máximo de 1,3 milhão 
de trabalhadores perderam o emprego ou es· 

· tão em licença remunerada em todo o País, 
desde a entrada em vigor do Plano Collor. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ são mí_me 
ros estarrecedores, e o jornalista_ faz uma aná· 
üse de grande profundidade e diz que: 

Na grande São Paulo, até o início de 
abril, dos 887 mil trabalhadores dos seto
res metalúrgico, qu(mico e têxtil, 311 mil 
estavam com licença remunerada ou em 
férias coletiVãs e 11 mil haviam sido de
mitidos:- Vinte pó! cento dos trabalha
dores da construção Civil, naquele esta
do, ou seja, 94.41_8, fOram dispensados. 
Segundo o Secovi Sindicato das Empre
·sas de Compra, Venda, Locação e Ad
"iíilllsitraçãO de Imóveis Residenciais, e 
Comerciais de São" Paulo o número de 
demitidos na construção civil, em todo 

o Brasil. chegou a 377.663 trabalhadores 
até a primeira semana de abril. 

O setor siderúrgico foi um dos mais 
atingidos pelas novas medidas económi
cas. O Instituto Brasileiro de Siderurgia 
apontou uma queda de 10,6% na produ
ção de aço bruto no primeiro trimestre 
deste ano com relação ao mesmo período 
no ano passado. Entre janeiro e março 
de 89. foram produzidos 2,12[ inil tone· 
ladas de aço. 

No primeiro trimestre deste ano, a po
sição foi apenas de 1.897 mil toneladas. 
Somente 20% dos funcionários da Com
panhia Siderúrgia Nacional (CSN) rece
beram integralmente seus salários até os 
primeiros dias de abril e a empresa mos
tra difículades em normalizar. a sua pro
dução. 

No Estado do Rio de Janeiro, peque
nas e médias empresas registraram que
das de 72% em suas vendas, demitindo 
5% de seus funcionários, o que equivale 
a 150 mil trabalhadores. Há estimativas 
de que esse índice cheque aos 20%, atin
gindo cerca de 700 mil empregados. 

Na impossibilidade de cumprirem os 
compromissos com as folhas de paga
mento, alegando falta d~ mercado, vá
rias empresas estão reduzindo jornada 
de trabalho e salário. Foi o que aconte
ceu em Curitiba, (PR) , oll.de mais de 
30 empresas metalúrgicas de pequeno e 
médio porte diminulram o horáriO e a 
remuneração- de seus funcionários. Em 
contrapartida, o Sindicato que congrega 
os trabalhadores des~s empresas exigiu 
estabildiade no emprego para períodos 
que variam de 30 dias, após o vencimen
to do acordo, até ofinaJ do ano. O gover
no de Santa Catarina propós aos funcio
nários públicos do Estado a redução da 
jornãda de trabalho de oito para seis ho
ras, e a redução média de 37% nos salá
rios pata efetuar, os pagamentos da folha 
do mês de abril. 

Em Minas Gerais, a Mineração Morro 
Velho, concedeu licença remunerada a 
300 dos seus 6 mil funcionários. E os 
metalúrgicos da Forjas Acesita, subs.t
diária da Aços Especiais ltabira (empre
sa controlada pelo Banco do Brasil), 
aceitaram a redução de 30% da jornada 
de trabalho e_ a diminuição dos salários. 
Em São Paulo, o Grupo Votorarttim, do 
empresário Antônio Ermírio de Moraes, 
colocou sob licença remunerada 6 mil 
funcionários de uma de suas empresas, 
a Companhia Brasileira âe Alumínio_ 
(CBA), a maior do pafs no setor. 

A primeira greve no _t\BC paulista 
após a decretação do Plano Collor, ocor
reu em São Bernardo do Campo, _o_nde 
funcionários da Metalúrgica Promecor 
cruzaram os braços em protesto pela fal
ta de pagamento. A empresa tem 115 
trabalhadores e pagou apenas 20% do 
adiantamento no dia 20 de março, e 5%. 
do salário integral no dia 5 de abril. 
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A indústria automobilística (oi tam
bém afetada com o pacote económico, 
sofrendo uma enorme queda na venda 
de seus veículos. A Autolatina reduziu 
sua produção em 45%, a General Motors 
ein 40% e a Fiat cl\egou a ter dois dias 
de paralização técnica, por falta de com
ponentes. 

A assessoria de imprensa do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema divulgou nota no dia 
4 de abril com o quadro geral das demis
sões e afastamentos de metalúrgicos até 
aquela data. Segundo o sindicato, a em· 
presa que mais havia demitido naquela 
regíáo era a D"igirede (166), seguida da 
Metagal e da Brasinca (100); a que mais 
havia concedido licença remunerada era 
a Auto latina (21.891), seguida da MerceM 
des Benz (9.600) e da Brastemp (5.000); 
em férias coletivas estavam trabalhado· 
res da Scania (2.600), Maxion (1.500), 
Acripur (60), Lucas Rossi (50) e Ake
naton (11). 

Até a terceira semana do mês de abril, 
grande parte dos 180 mi( bóias frias para· 
naenses, envolvido~ na colheita do algo
dão, ainda não havia recebido o paga
mento referente à safra deste ano. 

As perdas do trabalhador 

O Ministro do Trabalho e Previdência 
Social, Antônio Rogério Magri. decla
rou que a estabilidade no emprego virá 
com a estabilização da economia e a 
maior concorrência entre as empresas. 
Por isso, rejeitou a proposta, feita por 
representantes de confederações de tra· 
balhadores, de conceder estabilidade no 
emprego por seis meses. 

Anunciado Pelo Presidente Collor co
mo tendo sido elaborado para atingir. 
apenas 10% da população brasileira, on· 
de_ se incluiriam as elites e os especula
dores financeiros, o plano pesa sobre o 
salário e o emprego do trabalhador. Se· 
gundo dados do DIEESE (Departamen· 
to lntersindical de Estatístieas e Estudos 
Sócio-EconómicoS), o custo da cesta bá· 
sica em março teve elevação de 109,89% 
em Fortaleza (CE); 95,69% em Porto 
Alegre (RS); 86,39% no Rio de Janeiro 
(RJ);81,79% em São Paulo (SP); e 
78,31% em Salvador (BA). 

Este é o motivO, t<ilvcZ, que V. EX~, Sena
dor Jutahy Magalhães, que ora preside os 
trabalhos, tenha declarado em pronuncia· 
menta, hoje, ·a eSta Casa que comprou feijão 
a 120 cruzeiros, quando no mês anterior ou 
há poucos dias, tenha comprado a 30 e poucos· 
cruzeiros. 

É uma falácia dizer que a inflação foi a 
zero, quando, no mês anterior nos preços 
da cesta básica, nos índices aqui colocados, 
nos dá a exata noção da redução drástica dos 
salários da classe trabalhadora e da classe 
média, que já tem que negociar, diante do 
fantasma do desemprego, aceitando a redu· 
ção dos .seus salários eles que seriam os gran· 

dcs berieficiados pelo Plano Collor, segundo 
declara~:Sões do Senhor Presidente da Repú
blica. 

É triste Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
pou-co caso com a classe trabalhaora e com 
a classe-média deste País. Li, hoje, num jor
nal, que uma televisão de determinada marca 
estaria 34,76% mais cara do que no dia 15 
de março, quando da edição do Plano Collor. 

Sr. Presidente,-Srs. Senadores, o dólar já 
está numa faixa superior à que estava no dia 
da posse do Sr. Collor de Mello na Presi· 
dência da República. E se dizer que a inflação 
é zero é querer passar um atestado de igno
rância em todo _o povo brasileiro, porque a 
pobre dona-de- casa que vai ao mercado, 
que· faz as compras, sabe que os preços estão 
sendo majorados. E, no entanto, quando pe
de ao seu marido o dinheiro para as comprar, 
e1e lifete a mão no bolso e não teve o seu 
salário aumentado~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este filme 
é reprise de filmes anteriores, só que a dose 
foi quase letal. ConiisC<iram:se as economias 

. de toda a população brasileira misturando-se 
no mesmo saco o grande especulador e o po· 
bre poupador. 

Sr. Presidente, se a popularidade do Presi
dente Collor estava nos limites tão decan· 
tados em verso e prosa. não haveria necessi
dade agora de campanha milionária de publi
cidade para vender o produto Plano Coiior. 

Posso dizer que correndo o interior do meu 
Estado o Rio de Janeiro, no final da semana 
passada, senti a repulsa e a revolta relacio
nada com o Plano CoHor. 

Sr. Presidente, é de estarrecer, repito, o 
pouco caso que se fez, -po~r exelnplo, com 
aposentados, pessoas idosas, e vi isso no Esta
do - enfrentando filas quilométricas, sim, 
na Praça Saenz Peria, na Avenida 20 de Se
tembro, na Caixa Económica, de baixo de 
chuva, para que pudesse liberar os seus min
guados re<;urs_os depositados cp.(ll dificulda· 
des nas cademetas de poupança. 

Esta isensibilidade, essa falta de humanis
mo, são a tónica do atual GOverno. Vejo 
aqui o nobre Senador Mansueto de Lavor 
e sei o que estão passando os trabalhadores 
do seu Estado, de Pernambuco, que têm, na 
realidade, a entressafra, a seca e a falta de 
dinheiro circulando para o pagamento dos 
bóias-frias, doS cortadores de cana que já es· 
tão iniciando saques em algumas cidades do 
interior. Isso não sensibiliza o governo. 

- Dizem eles que têm o controle das tornei· 
ras .. Os técnicOs govemamentais,-que devem 
ter cursado faculdades de grande gabarito. 
PhDs que são, não fizeram curso de mano
breiro. Para abrir uma simples torneira, basta 
chamar um manobreiro e aí nós poderíamos 
solicitar alguém lá da Ceda, no Rio de Janei· 
ro, que manobra muito bem as torneiras 
quando há necessidade de abastecer de água 
determinadas residências. Sr, Presidente, nós 
estamos sabendo que só em publicidade este 
Governo gastará praticamente o que econo· 
mizou com a demissão de funcionários públi· 
cos, quer dizer, a torneira é aberta quando 

interessa, sem olhar o aspecto social do pro
grama. 

Sr. Presidente, nós não temos uma linha 
sobre projeto visando a avanços no campo 
social, há estardalhaço na área da saúde. 

Reconheço que a assistência médica- falo 
como médico, até _contristado - no nosso 
País é mais a assistência desejada, houve um 
retrocesso nos últimos anos, em razão da falta 
de numerário para o pagamento justo" à classe 
médica. Mas só esse fator não teria impor· 
tância, porque há o compromisso de atendi· 
mento ã população, há falta de medicamen· 
tos, de materiais para um melhor atendimen
to pelo classe médica: o abandono em que 
se encontra a rede. E S. Ex' o nobre Ministro 
da Saúde demitiu todos os diretores de hospi
tais do Rio de Janeiro de uma só penada. 
os hospitais estão completamente acéfalos e 
ninguém está querendo assumir a responsa· 
bilidade desses hospitais. 

Si. Presidente, tenho 40 anos de exercício 
na minha profissão, felizmente com o respei· 
to da minha classe pelas posições de luta a 
favor da mesma e pela manutenção do espí
rito de atendimento às classes menios favore
cidas. E digo, contristado, que entro num 
hospital e não me sinto bem. No entanto, 
quando se esperava algo de concreto fosse 
feito no sentido da melhoria dessa assistência, 
o que estamos vendo são capas de fachada, 
com a presença da imprensa e declarações 
bombásticas de que grandes numerários estão 
sendo liberados para a melhoria da saúde em 

_nosso País, e, no entanto, na prática, nada 
de concreto se está fazendo nesse sentido. 

Estou exemplificando com o problema da 
saúde, mas, Sr. Presidente, aqui está brilhan
te artigo do Jornalista do !base, André Luís 
Cârilaá: -

Ainda segundo o DIEESE, como con
sequência do fim da reposição automá
tica da inflação nos salários e ausência 
de reajustes em abril, as Qerdas salariais 
variam de 55,12·%· a 63,91.%, conforme 
a data-base_ de cada categoria de traba
lhadores. Foram mais duramente atingi
dos aqueles com data-base em junho, 
cujos salários valerão 36,09% menos do 
que valiam em junho do anO passado. 
Baseado em levantamento dos preços de 
bensd e serviços entre os dias 10 e 11, 
o DIEESE indicou uma inflação de 24% 
em abriL O Governo, por sua vez, esta
beleceu a inflação de abril em 0,0%. 

"Quero acreditar que a inflação será 
mesmo zero, mas a Governo vatter que 
me provar", disse o presidente da Confe
deração Geral dos Trabalhadores 
(CGT), Francisco Canindé do nascimen
to. O presidente do Sindicato dos Meta
lúrgícos de São Bernardo do Campo, Vi· 
cente Paulo da Silva, declarou que "em 
vez de negociarem aumentos reais, os 
trabalhadores terão de lutar pela repo
sição de perdas". Luiz António Medei
ros, presidente do Sindicato dos Meta
lúrgicos de São Paulo acha que o .Go
verno ··caiu no conto da inflação ze.ro" 
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e que a prioridade agora é defender o 
emprego. Para o presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Jair 
Meneghelli, a inflação anunciada pelo 
Governo era eSperada. Segundo ele, faz 
parte da lógica de querer sinalizar que 
não haverá inflação, o que é impossfvel. 

Sr. Presidente, nós, sinceramente, espera
mos que qualquer plano, qualquer projeto 
político, qualquer medida que se tome, neste 
País, beneficie realmente as classes megos 
favorecidas; no entanto, são palavras do pró
prio Presidente da República que os benefi
ciados eram os descamisados e os pés descal
ços, e são eles, justamente, os mais penali
zados. 

É preciso, Sr. Presidente, que o Presidente 
Fernando Collor tenha consciéncia real da 
sua função de Presidente da República e que 
apresente à Nação um plano concreto de Go
verno, que beneficie o aspecto social. A nossa 
Ministra Zélia Cardoso de Mello virá aqui 
na quinta-feira- e quero declarar que o pra
zo para entrega dos dados do requerimento 
de minha autoria, solicitando os depósitos. 
transferências e -saques no sistema Iinanceiro 
brasileiro, de 15 .de fevereiro a 15 de março, 
esgotou-se no dta 29 do mês passado. Vou 
dizer à MiniStra, quarido aqui estiver, se até 
lá os dados não tiverem chegado, que há po!>
síbilidade de se instruir um piocesso penal 
pela não resposta aos documentos encami
nhados ao Poder Executivo, de acordo com 
a nossaConstituíção e de acordo o Regimen
to Interno do Senado. A população está ávida 
para saber quanto vazou, c o que vazou, por
que, até pessoas com grandes dificuldades 
financeiras, tiveram bens sequestrados, isto 
é público e notório. Inclusive o grande "xeri
fe" Romeu Tuma declarou que já estavam 
fazendo um levantamento e que a população 
brasileira saberia o nome daqueles que teriam 
sacado após a edição do ato das Medidas Pro
visórias do Plano Cotlor. No entanto, o mutis
mo agora é geraL O que se páde assegurar 
é que pobres aposentados, pobres pensionis
tas, pobres viúvas, a classe média e a classe 
trabalhadora como um todo estão penaliza
dos, violentamente, com este projeto. 

Sr. Presidente, tenho receio de um fato: 
que es:as torneiras só serão abertas para que 
os áuhcos palacianos tenham facilitadas a<; 
suas eleiçõ_es nos Estados da Federação brasi
leira, aqueles que sempre foram Governo. 
E dizia, outro dia, a um deles_ que a culpa 
é dos governos que mudam, porque eles sem-
pre foram governistas. · 

Vejo até, eu qUe fui oposição firme, nesta 
Casa, ao Governo José Sarney, estarrecido, 
por exemplo, com a posição do Governador 
do Maranhão Epitácio Cafeteira, que, depois 
de ter "mamado nas tetas" do Governo do 
Sr. José Sarney, agora rompe com a família 
Samey e vai apoiar um candidato ligado ao 
Sr. Fernando Collor de- Mello, o nosso Com· 
panheiro Senador João Castelo. 

Sr. Presidente, eram estas as palavras que 
queria colocar neste momento e, também, 
dizer da satisfação qt.i.e tenho de ainda existi· 

rem revistas iguais ã do I BASE, Politicas Go
vernamentais, que, com dificuldade enormes, 
ainda consegue, de dois em dois meses, trazer 
dados impressionantes sobre a realidade bra
sileira, para que possamos ter a "visão corre
ta, não a visão forjada, de dados oficiais," 
do Governo Collor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhües) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte dhcurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. S~nadores, o Governo Fernando 
Collor fará, através do cooperativismo de 
produção, a mola do desenvolvimento rural. 
. Este pl~no de. d7senvo.lvimento integrado 
e a maneira maiS JUSta de promoção sociat 
e a forma mais correta de distribuição de ren
da. 

O sistema cooperativista será o grande res
ponsável pela assistência técnica, pela forma
ção da mão-de-obra rural. pelo uso racional 
dos recursos naturais e pela alavancagem da 
produção de alimentos para o consumo inter
no e e_xcedentes exportáveis. 

Qiier o Governo Collor a participação efe
tiva das cooperativas agrícolas na reforma 
agrárta. Sem esta parceria, os beneficiados 
com a reforma ficariam como os assentados 
nos últimos governos, relegados a cidadãos 
de 3• classe, sem condições de participação 
nos mercados de produção e consumo. 

A visão da modernidade rural pa~sa de for
ma efctiva pela associação dos produtores. 

. Somente através do sistema_cooperativo, será 
possível a-difusão de novas tecnologias. Tan
to aquelas para o aumento de produtividade, 
como as que protegem o meio ambiente, o 
produtor. os trabalhadores e os consumido
res. 

A eletrificação rural e a irrigação, por 
exemplo, merecerão atenção especial para 
fomentar ainda mais o associativismo. 

Não podemos continuar sacando contra o 
_futuro, porque, caso contrário, a duplicata 
a ser paga será provavelmente protestada pe
las .,gerações que virão. 

E preciso abrir os merc.ados para que pos
sam ser competitivos. Mas é necessário, tam
bém, criar instrumentos modernos de crédito 
e seguro rural. 

O Governo Collor apóia o setor, no sentido 
de ver ~provada, pelo Congresso Nacional, 
uma.Let Agrícola moderna, desestatizante. 
Uma Lei Agrícçla que premie a competência! 
Ql:'e dê; segur~nça ao País, quando prevê e 
evtta cnses de desabaste-cimento. Que evite 
o êxodo rural, pelas incertezas do produtor 
e pelas regras punitivas que os últimos gover
nos usaram contra os ruralistas. Que restabe
leça o poder de troca entre o produto agrícola 
e .os bens de produção. Que assegure ao siste
ma cooperativista a_ sua liberdade de ação. 
Que estimule o cooperativismo de crédito, 
sem as maz.etas e distorções de um Banco 
Oficial, técnicamente falido, como o BNCC 
ora em liquidação. ' 

Assim, Srs. Senadores, vê este Governo 
o_setor rural_ tão injustiçado, mal compreen
d.tdo e que nao pode e nem deve ser obrigado 
ao voto de pobreza. 
. A pobreza no campo é a miséria da cidade 

E o caos sociaL · 
Já na sua campanha política, o Presidente 

F~rnando Collor de MeHo assumiu compro
missos com os agricultores: o primeiro. de 
fazer uma Reforma Agrária decente; 0 segun
do, de promover o desenvolvimento rural. 
E assim será feito. 

De mãos d_ad~s. governo, coop~rativa~. 
produtores, tecmcos e trabalhadores ruraís 
farão deste País um modelo de paz e prospe
ridade. (Muito bem!) 

O ~R. P~ESIDENTE (Jutahy Magalhãe:-.) 
-Nada mats havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 10. DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, c, do Regimento Interno) 

yotação, cm turno único do Projeto de 
Lei do DF o·' 10, de 1990, de iniciativa do 
Governador dO: Distrito Federal, que dispõe 
sobre o aprovcrtamento. no Distrito Federal, 
de servidores requisitados e dá outras provi· 
dências, tendo 

PARECER, sob n" 70. de 1990. e oral da 
Comissão -

- do Distrito Federal, l'' pronunciamen· 
to: favorável; 2~ pronunciamento: favorável 
à Emenda n" 1 de Plenário. 

2 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 185. DE !988 . 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, c, do ~egimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n·• 185. de ~988, de iniciativa do 
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece 
a estrutura administrativa básica do Senado 
Federal e dá outras providências (dependen
do de pareceres). 

3 

yotação, em turno único, do Projeto de 
Let do DF n'' 9, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que altera 
dispositivos das Leis n"s 13 e 14, de 30 de 
dezembro de 1988, e dá Outras providê-ncias, 
tendo 

PARECER. sob n" 73. de !990. da Co-
missão · 

- do Distrito Federal, favorável com 
Emenda que apresenta de n" 1-DF. 

4 

yotação, em turno único, _do Projeto de 
Lei do DF n" 13, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que dispõe~ 

I 
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sobre a alteração da tabela de pessoal da Fun
dação Zoobotância do Distrito Federal c dá 
outras providências. tendo _ _ 

PARECER fAVORÁVEL. sob n" 71. de 
1990. da Comissão 

do Distrito Federal 

5 

Votação, em turno único. do Projeto de 
Lei do DF n" 16, de 1990. de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que cria 
Centro lnterescolar de Línguas de _Sobr_adi· 
nho na Fundação Educacional do Distrito Fe· 
dera!, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 74, de 
1990. da Comissão 

do Distrito Federal. 

6 

Vo~ação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 3, de 19R9, de 
autoriG: do Senador Marco Macie\ e outros 
Senhore.s Senadores. que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
IJ do art. 161 da Constituição Federal. 

7 

Votação, em primeiro turno, da Propo:-.ta 
de Emenda à Constituição n'' 4. de 1989, 
de autoria do Senador Leopoldo P~Jres e ou
tros Senhores Senadores. que acrescenta um 
S 6" ao art. 5u do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias. 

8 

Discussão. em turno único. do Projeto de 
Lei da Câmara n" 70, de 1989 (n" 6.094/85, 
ná Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República. que altera o art. 3" da 
Lei n" 6.849. de 12 de novembro de 1980. 
que fixa os valores de retribuição da categoria 
funcional de Agente de Vigilância e dá outras 
providências, ~pndo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 87. de 
1990, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
9 

Di~cussão, em primeiro turno. da Proposta 
de Emenda ã Constituição n" 5, de 1989, de 

autoria do Senador Nebon Carneiro e outros 
Senhore~ Senndores, que dispõe sobre n re
muneração dos Deputados Estaduais e dos 
Vereadores. 

10 

Discussão. em primeiro turno. da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 6, de 1989. de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao tt!xto conl:>titucional prevendo a cria
ção "e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

li 
Discussão, cm pri~eiro turno, d; Propo-sta 

de Emenda à Constituição o'' 1, de 1990. de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi~ 
ti vos ao Ato das Disposições ConStíiUcioilais 
Transitórias da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Está encerrada a sessão. 

(Le~·anla-se a sessão às 17 horas I! _40 
minutos./ 
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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso !, da Constituição, 
e eu. Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVúN9 6, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República 
Federativa· do Brasil e o Governo do Reino Hashemita da Jordânia, subscrito em 
Amã, em 15 de junho de 1989. 

Art. I" É aprovado o texto do Acordo Comerc1al entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Reino Hashemita da Jordânia. subscrito em Amã em 15 de junho de 1989. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor no data tle sua publicação. 
Senado Federal. 8 de maio de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GO
VERNO DA REPÚBLICA FEDE_RA
TIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DO REINO HASHEMITA DA JOR· 
DkNIA 

O Governo da República Federativa do 
Brasil 
e 

Governo do Reino· Hashemita da Jordânia 
(doravante denominados ••Parte Contratan-
tes") · 

Desejosos de consolidar as relações de ami· 
zade. que existem entre os dois países .e de 
desenvolver as relaçQes- comerciais em bases 
de igualdade e de vamagens mútuas, e 

Convencidos de que a cooperação comer· 
cial é essencial para promover os Objetivos 
de desenvolvimento em ambos paíst!s. 

Acordani o seguinte: 

o ~ARTIGO I 

1. As ParteS Contratantes conceder-se· 
ão o tratamento de nação mais favorecida 
no que concerne às mercadorias originárias 
e fornecidas diretameme do território da ou· 
tra Parte. Em particular, o tratamento de na
ção mais favorecida será aplicado a: 

a) taxas alfandegárias e outros gr_avames 
e taxas relã.tivás -à importação e exportação 
de bens; 

b) [egulamentos e formalidades; 
c) emissão de licenças de importação e de 

exportação; 
d) autorização de pagamento~. 
2. O estabeJecido no parágrafo 1 do pre

sente artigo não_ se aplicará: 
a) às vantagens, concessões ou isenções 

que qualquer das Partes Contratantes tenHa 

concedido ou pos-sa vir a ~~ceder a país~s 
limítrofes, no intuito de facthtar o comércto 
fronteiriço; _ . _ 

b) às vantagens, concessoes ou tsençoes 
que qualquer das Partes Contrantes tenha 
concedido ou possa vir a con-ceder_a países 
-com os quais tenh~ acord~d~ uma união 
aduaneira, zona de ltvre comercto, zona mo
netária ou comunidade econômica, já est~be
lecidas ou que possam vir a ser estabelecidas; 

c) às prderêndas conced.idas P?r qualquer 
das Partes Contratantes a bens Importados 
sob programas de ajuda e!'.tendidos à Parte 
por qualquer terceiro país. :orp_?r~ção ou ~s· 
sociação ou qualquer orgamzaçao mternacto· 
na!; e 

d) às preferências que o Reio? Hashemita 
da Jordânia conceda ou possa vtr a conceder 
no futuro a qualquer país árabe. 
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PASSOS PORTO 
D•retor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE S,OUZA 
Oiretor Admrnistrativo 
LUIZ· CARLOS DE BASTOS 
D1retõr Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D•retor Adjunto 

ARTIGO II 

I. Durante o perfodo de vigêp.cia do pr_e
sente Acordo, as Partes Contratantes eovida
rão esforços Pi'!Ta aumentar O volume de co
mércio entre os doiS pa(seS, levando em consi
deração os produtos incluídos nas listas "A" 
e ''B", ·anexas ao presellte ACordo. 

2. As anexas listas "A" e "B", contudo, 
Sao apenas iitdicativas, 'e· ilão exaus"fivas Ou 
limitatiV"as, dos bens e mercadorias possíveis 
de intercâmbio entre as Partes Contratantes, 
e poderão ser-periodicamente ·atualizadas. 

ARTIGO III 

1. As Pai:tes Contratantes se reservam o 
direito de submeter a importação de qualquer 
mercadoria· a certificado de origem emitido 
por órgão aUtorizado para·ta.I fim pelo Go-
verno do país de origem. · 

2. As" Partes Contratantes acordam que 
o país de origem das mercadorias comercia
lizadas entre os dois países será estabelecido 
de acordo com as leis e regulamentos em vi· 
gor no país importador. 

ARTIGO IV 
1. O intercâmbio comercial entre as Par

tes Contratantes realizar-se-á confornie as 
disposições' do presente Acordo e obedecerá 
à leis e regulamentos em vigor que regem 
a importação e expotação em cada país. 

As transaç6es comerciais, conforme o dis· 
posto no presente acordo, serão efetuadas 
com base nos contratos firmados, de um lad.o, 
entre pessoas físicas e jurídicas da República 
Federativa do Brasil, e. de outro lado, por 
pessoas físicas e jurídicas do Reino Hashe· 
mita da Jordânia. As pessoa<óí físicas e jurídi
cas a que se refere este parágrafo serão inte
gralmente responsáveis pelas transações co· 
merciais por elas efetuadas. 

ARTIGO V 

EXPEDIENTE 
CENTRO GIIA.FICO DO SENADO FEDERAL 

DIÂIIIO DO CONOIIEUO IIIACIONAL 
lmpreno sob • responub•l•d•de d• Mesa do Sen~o fedeial 

ASSINATURAS 

Semestral .....................•.. _ ....... , ............. -~--·····-:--~Çr$ 1.1)6~,00 

Tiragem. 2.200-exemplareS.-

a) amostras e material publicitário destina· 
dos a gerar pedidos de mercadorias e a sua 
divulgação comercial. As amostras não pode
rão ser vendidas nem ter qualquer valor co
mercíal; 

b) os importados sob o regime de admissão 
temporária, destinados a atiVídades de pes
quisa e experiência científica; 

. c) os importados sob o regime de admissão 
temporária, destinados às amostras de feiras 
e exposições; 

d) os importados sob o regiine de admissão· 
temporária, destinados a reparos e à reexpor· 
tação;-e · 

e) -os originários de um terceiro país, trans
portados através do território de uma. das Par
tes Contratantes com destino à 0\.ltra Parte 
Contratante. 

ARTIGO VI 
A fim de estiinular o desenvolvimento do 

intercâmbio comerclal, objeto do presente 
Acordo, as Partes Contratantes decidem: 

a) permitir a õrganizãção de feiras e expo
sições em seus territórios, de acordo com as 
leis e os regulamentos em vigor em cada país; 
~ . . - . 

b) proceder ao jntercâmbio "de todas as in
- 'formações úteis ao" desenvolvimento õo co

mércio entre os dois países. 

ARTIGO VII 

As Partes Contratantes, com o objetivo de 
·facilitar o fluxo comercial de trânsito no âm
bito deste Acordo, se compfometem a: 

a) facilitar o livre trânsito de produtos ori· 
ginários do territóiio. de_ qualquer uma das 
Partes com destino ao território de um tercei~ 
ro país, e 

b)facilitar o trânsito de produtos originá· 
rios do território de terceiros países e destina
dos aQ território de qualquer uma das Partes 
Contratantes. 

ARTIGO VIII 

Ambai as Partes Contratantes se compro~ 
metem a tomar as providências necessárias 
no sentido de assegurar que os preços dos 
produtos e mercadorias a serem comercia· 
lizados no âmbito deste Acordo sejam estabe-

nacional. Para os produtos com relação aos 
quais não se cOnseguir atribuir um preço de 
mer~do internacional, serão atribuídos pre
ços competitivos com base em produtos simi
lares e de qualidade análoga. 

ARTIGO IX 
o~ pagamentos, referentes às troc;as comer

ciais objeto do presente Acordo efetuar-se-ão 
.em qualquer rnoeqa livremente conversível, 
através do sistema bancário e conforme ale· 
gislação e normas de política vigente nos res
pectivos países. 

ARTIGO X 
Nada no presente Acordo' pode ser ·inter· 

pretado como afetatido direitqs ou obriga
. çõeS ieSuHanteS de convenções internaciO{lais 

de que uma das Partes Contrantes seja pa~e. 

ARTÚ:JO XI 
1. .O GovernO i:ia República Federativa 

do Brasil e o Governo do Rehio Hashemita 
da Jor~ânia designa respectivamente o Minis
tério das Refações. Exteriores e o Ministério 
da Indústria e do Comércio c"onio eXecutores 
do presente Acordo. 

2. ?. Governo do ReiOo Hashemita da Jor· 
dânia terá o direito de designar por escrito, 
a qualquer momento, qualquer outra entida
de, organização ou ministério em substituição 
ao Ministério designado no parágrafo prece· 
dente. 

ARTIGO II 
1. Uma Comissão Mista, composta por 

representantes das Partes Contratantes, po· 
derá ser constituída com o objetivo de zelar 
pelo bom funcionamento e execuÇão do pre-
sente Acordo. _ 

2. A Comis.são Mista se reunirá a pedido 
de qualquer das Partes Contratantes, alterna· 
damente nas capitais de ambos países. 

3. A Comissão Mista poderá recomendar 
a·os·dois Governos todas as medidas que jul· 
gue suscetíveis de fortalecer as relações co· 
merciais entre os dois países. 

ARTIGO Xlll 

De acordo com as leis e regulamentos de 
seus respectivos países, e segundo as condi· 
ções acordadas entre suas autoridades com
petentes, as Partes Contratantes autorizarão 
a importação e a exportação, com isenção 
de direitos alfandegários, taxas e impãsto5 
similares., não relacionados com o pagamento 
de serviços, dos seguintes produtos: - reados com base no preço de mercado inter-

As"·Partes Contratantes envidarão esforços 
para resolver, através de negociação, quais
quer problemas, divergéncíãs ou diferen~s 
resultantes da execução· do presente Acordo. 
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ARTIGO XIV 
As Partes Contratantes- poaerão solicÍtar 

por escrito, por via diplot!lática, alterações 
ou reviSões-ao presente Acordo. 

Doces: 
Goma de mascar 

Doces 
Chocolates 
Biscoitos (com recheio ou sem) 

ARTIGO XV Gelatina 
1. O presente Acordo entrará em vigor Pastas e cremes 

em data a ser fíxada por troca de notas, a Bebidas: 
ser efetuada uma vez cumpridas as formali- Cervejã 
dades internas necessárias ã sua aprovação. Vinho 

2. -As alterações ou revisões ao presente Álcool 
Acordo entrarão em vigor na forma indicada "Arak" 
pelo parágrafo 1 do presente artigo. Conhaque 

3. O presente Acordo permanecerá _em ''W.hisky" 
vigor por um período de três anos e·será auto· Gim 
maticamenteprorrogadoporperfodosadiçio~---- ·"Vodka" · 
nais de dois anos, a menos que uma das Partes Cimento: _ 
Contrat'antes o denuncie, por escrito e por Cimento "portland;' (cinza e branco) 
via diplomática. A denúncia surtirá efeito seis Produtos de mineração: 
meses após a data da respectiva notificação. Caolim 

4. A denúncia do presente Acordo não Fosfato cru 
afetará as obrigações contratuais assumidas Fertilizantes químicos: 
durante a sua vigência, salvo se as Partes Con- Potassa (potassa clorídrica) 
tratantes convierem diversamente. FQ.s(ato _de amónio 

Feito em Aniã, aos dias do mês de ~ertilizantes mistos (NPK com solução) 
de 1989,- Coriespondente aos_ dias do De,<iinfetantes e inseticidas 

mês de Ramadan de_l409, em três exemplares Prod!itos químicos e cosméticos: 
originais, nas línguas_ portuguesa, árabe e in- Óleo de lubrificação 
glesa, sendo todos os textos igualmente au- Alumíniõ florídrico 
tênticos: Em caso de divergência de interpre- Hipoclorito de sódio 
tação, o_ texto inglês prevalec_erá. Ácido fosfórico 

Pelo_ Governo da Repúbllca Federativa do Solventes para pintura 
Brasil:- Félix Batista de Faria._:. PClõ Go- DetergenteS qufmicos, detergentes orgâ-
verno do Reino Hashemitã da Jordânia: Ziad nicas pãra lavagem, detergentes para lavan-
Annab deria 

ANEXO A 
LISTA INDICATIVA DE PRODUTOS 
ORIGINÁRIOS DO.REINO HASHEMI· 
TA DA JORDÁNIA A SEREM EXPOR· 
TADOS PARA A REPÚBLICA FEDERA
TIVA DO BRASIL 

Se to r 
Produtos alimentícios: 

Legumes e frutas 
Ovos 
Óleo vegetal (oliva, milho, soj~. paima) 
Manteiga, vegetal 
Manteiga vegetal (margarina) 
Suco de tomate e concentrados 
Legumes congelados e enlatados 
Pasta de tomate 
Suco de fruta natural 
Sucos de frutas naturais concentrados 
Fermento em pó e fermentO 
Pasta e doce de _gergelim 
Fermento seco e úmido 
Cigarros 
Batata frita e pipoca 
Massas (macarrão, espaguete e lasanha) 
Água mineral 
Bebidas gasosas 
Sal de comida 
Milho em flocos 
Tabaco 
Ração (forragem para aves domésticas) 
Comida para criança com leite 
Molho de tomate 
Mel 

Colas e matérias adesivas 
Sabões de várias espécies 
ProdUtos de polimerização 
·oxigêriio · · · 
Acetileno 
Óxido riitrosO 
Ácido sulfúrko 
·carbonato'de Cálcio 
Desinfetantes e inseticidas 

Artigos de papelaria e produtos de papel: 
_Papel p~~a _cQmputador e papel eletrônico 
d~gital 

Material para impressão de embalagens 
Cadernos escolares 
Caii.etas esferográficas 
Caixas ·dupfaS pa-ra erilbalagem 
Fita gomada 
Envelopes· 
Papel sanitário e de "toilette" 
Papel para cigarro 
Sacos de papel _ _ 
Cartões (semi-kraft, aglomerados, re

vestidos, gofrad_os) 
Embalagen-s cor~gadas 

Produtos farmacêuticos e cosméticos: 
Produtos farmacêuticos humanos 

Produtos farmacêuticos veterinários 
Cremes para barbear e dentais 
Talco para recém~nascido 
CoSméticos 
Vacinas e soros 
Seringas 
Cápsulas de gelatina 
Caixas de· Pfásticos para conservação de 

remédios 

Produtos semimedicinais para cabeça, 
face e mãos · · 

Tecidos e roupas feitas: 
Tecido de lã penteada 
Têxteis de lá 
Linhas de algodão e mistas 
A - Linha de costura e decoração 
B- Linha industrial para costura 
Tricô · 
Roupas interiores e exteriores 
Tecidos de lá sintética e industrial 
Tapa-cabeças 
Meias 
Colchas de cama e toalha~ 
Tapetes e carp_etes 
Cobertores· de lã industriaiS 
Fronhas, travesseiros, roupa de cama e 

mesa 
Elástico largo em rolos 
Tecidos não lanosos 

Produtos plásticos: 
GrânuloS píáSticos 

Canos e mangueiras para água 
CanoS dé ii-rígaçáo 
Cilindros plásticos 
Tubos, envases e acessórios elétricos 
Utensilios domésticos e melamina 
Venezianas de plástico 
Sacos plástiCos 
Poliestiren"o- (folhas, caixaS, sacos) 
Tampas de garrafa 
Canudos de plástiCos 
Calças p!ásticas para crianças 
EsponjaS 
Coberturas agrícolas plásticas 
Manufaturados sanitários plásticos 
Portas plásticas 
Esteiras plásticas 
Cordas e fíos plásticos 
Sapatos plásticos 
Saltos plásticos 
Escov<is e Vassouras 
Seringas e vasilhas para uso médico 

Utensílios domésticos: 
Fogões a gás e fogareiros 

Fogões de cozinha 
Máquinas de lavar 
Fogão (tradicional) a querosene 
Palha de aço 
Refrigeradores e instrumentos de refri-

geração < --

Escadas de alumínio 
Aquecedores solares 
Fogões elétricos 

Aquecedores elétricos 
Carrinhos para bebê 
Utensilios de alumínio 
Panelas e frigideiras tipo tefal 
Antenas para televisão 
Fogões a óleo 
Bateria de cozinha e de banheiro 

Peças e ~artes para veículos: 

Fíltros para carros 
Baterias líquidas 

Bens de capital e máquinas: 

Britadeiras, peneiras e misturadores. parã 
•Cimento e areia 

Utensnios de alumínio e carpintaria 
Perfis de alumínio 
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Material dç construção: 
Mármore 

Azulejo 
Pastas fixadoras de vidro 
Madeira processada 
Venezianas de madeira 
Portas de madeiras prontas 
Lã mineral _ _ __ 
Pias e superfícies de mármore para co~ 

zinha . 
Tijolos de areia 
Azulejos de cerâmica 
Peças sanitárias de cerâmica 
Superfícies de vidro 
Tubos de ferro 
Estruturas e seus equipamentos 
Suportes de metal e andaimes de aço 
Maçanetas de portas e janelas 
Reservatórios e tariques de aço 
Recipientes de estanho 
Arame farpado 
Travessas de metaL 
Pregos 
Radiadores - aquecedores centrais de 

uso doméstico 
Peças sanitáriaS de aço inoxidável 
Fios e cabos elétricos_ .. 
Edifícios pré-fabricados e materias pré· 

fabricados 
Estruturas químicas para revestimento 

e ligas de cimento 
Fitas 
Baterias 
Malhas de ferro para construção 
Transformadores fluorescentes 
Campainhas _e tétricas 
Malhas de aço 

Produtos de couro: 
Couro curtido 

Bolsas de senhoras 
Sapatos de couro 

Sapãtos esportivos 
Solas de couro e de plástico 
Couro artificial 
Cintos e bolsas de couro 
Alças para bolsas 
Malas _e acessórios 

MobRias: 
Mobnia de madeira e de aço 
Cadeiras 
Estantes e arquivos de metal 

Fósforos: 
F6sforos' · · 

Artesanato: 
Lembranças Oiie"ntáis e inadr"epérola 
Lustres: 

Aros plásticos para óculos 
Correntes- de" ou-ro e jóias 

ANEXOB 
LISTA INDICATIVA DE PRODUTOS 
ORIGINÁRIOS DA REPÚBLICA FEDE
RATIVA DO~ 

BRASIL A SEREM EXPORTADOS PA~ 
RA O REIN-O HASHEMITA DA JORDÂ· 
NIA 
Itens: 

Animais vivos 
Carnes e preparados 
Produtos lácteos 
Peixes, crustáceo_s e preparados 
Cereais e preparados 
Frutas e verduras 
Açúcar e preparados 
Café, chá, mate, cacau e seus prepara

dos, e especiarias 
Ração animal 
Extratos, essências ou cõncentrados de 

café, chá ou mate 
Molhos, condimentos e temperos, com

postos 
Sopas e caldos 
Bebidas e tabaco 

Sementes oleaginosas 
Borracha natural ou sintética 
Doi"ni6nteS-
Polpa e resíduo de papel 
Fibras têxteis 
Minerais ferrosos à base de minerais re· 

fugas 
Combustíveis minerais 
Petróleo e derivados _ 
Óleos e gorduras animais e vegetais 
Óleo e gordura vegetal, endurecida 
Óleos aniniais e vegetais, processados 
Eleineiltos químicos e componentes 
Manufaturados de borracha 
Papel e cartão, e artigos de papel e cartão 
Fios têxteis, tecidos, etc: 
ManufaturadOs minerais não~metálicos
Ferro e aço 
Metais não-ferroso_s 
Manufaturas de metal 
Máquinas não-elétricas 
Máquinas el~tricas 
Equipamentos de transporte 
Mobiliário 
Vestimentas 

Aparelhos e instrUmentos científicos 
Tintas de escrever ou de desenhar, tintas 

de llnpressão e outras tintas 
Velas, c(rios, pavios para lampariilas e 

artigos semelhantes 
Ferro~cériõ- e-õutras ligas pirofóricas 
Guarda-chuvas 1 guardã.~sóis, bengala, 

chicotes e suas partes 
Pedras preciosas e semipreciosas 
Material de escritório 
Aviões 
Pára-quedas e suas partes 
Aparelhos de ortopedia 
Instrumentos de música 
Brinquedos, jogos, artigos para diverti

mento e esporte 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 48" SESSÁQ, EM 8 DE 
MAIO DE 1990 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação 
Do Senador José Fogaça, que se ausen

tará do País durante os dias 7, 8 e 9 do 
corrente mês. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Término do prazo para intefpoSiçãO 
de recurso no sentido de inclusão em Or
dem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n" 98/88, que dá nova redação ao art. 146 

SUMÁRIO 

da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
apreciado conclusivamente pela Comis· 
são de Coristítuíção, Justiça e Cidadania. 
À Câmara dos Deputados. 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADOR NEY MARANHÃO -

AtuaçãO -dO- Miriistro Alceni Guerra ã" 
frente da pasta da Saúde, Equacionamen

- to da problemática nordestina, pelo Se-
cretário de Assuntos Regionais, objeti
vando acabar com os desvios de recursos 
destinados ao combate ao fenômeno da 
seca. 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA Y A 
- Publicação editada pelo Centro Grá-

Hco Jo Senado Fetlerar !>oh título Desen
volvimento do:-> Cerados- a nova frontei· 
ra do Brasil. Purticipaç<il) Ja DciCgaçüo 
Brasileira à Conferência lnternacion31 so
bre o Meio Ani.biente, realizada nos Esta
dos Unidos da América. 

SENADOR CARLOS PATROC(NIO 
- Comunicando o seu desligamento do 
PDC. ~ .. -- - - ~ 

SENADOR JOSÉ PAULO BISOL
Apreciação da constitucionalidade da in· 
dicação do Governador do Amapá, pelo 
Presidente Fernando Collor. 

SENADOR AFONSO ARINOS, em 
explicação pessoal- Elogios ao discurso 
do Senador José Paulo Biso!. Conside-
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rações sobre o parecer relatado por S. 
Ex• na Comissão de ConstituiÇãO-, Justiça 
e Cidadania, sobre a indicação do Gover
nador do Amapá. 

1.2.4- Questão de Ordem 
Levantada pelo Sr. Cid Sabóia de Car

valho, contraditada pelo Sr. José lgnácio 
Ferreira e respondida pela Presidência, 
sobre decisão anterior da Mesa em ques
tão de ordem suscitada pelo Sr. Alexan
dre Costa, relativamente à indicação do 
Governador do Amapá. 

1.2.5- Leitura do Projeto 
Projeto de Lei do Senado n~ 42/90, de 

autoria do Senador Mário Covas, que tor
na obrigatória, na propagãnda eleitoral 
divulgada pelas emissoras de televisão, a 
apresentação ao vivo dos candidatos e/ou 
pessoas devidamente credenciadas pelos 
partidos e coligações. 

1.2.6- Comunicações 
-Do Senador Carlos Patrocícnio, re· 

frente ao seu deligamento do PDC, a par
tir desta data. 

-Do Senador Jamil Haddad, referen
te a sua substituição na Corf!issão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, pelo 
Senador José Paulo Bisol. 

-Do Líder do Governo, referente à 
indicação do Senador João Menezes para 
exercer as funções de Vice-Líder. 

-Da Liderança do PMDB, referente 
a designação dos Senadores que campo· 
rão a Comissão de Assuntos Económicos. 

1.2. 7- Requerimentos 
- N~ 91/90. de autoria do Senador Car

los PatrocfniÓ, solicitandÕ a tramitação 
em conjunto dos Projetas de-Lei do Sena
do N• 26188 e 57189. 

- N~ 92!90, de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, solicitando au
torização do Senado Federal para ausen
tar-se do País no período compreendido 
entre os dias 10 e 18 do corrente mês. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão conjunta a realí

zar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF n~. -10, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Disti'ito 
Federal, que dispõe sobre o aproveita- -
menta, no Distrito Federal, de servidores 
requisitados e dá outras providências. -

Aprovados o projeto e a emenda, após 
usar da palavra o Sr. Juta_hy Magalhães. _ 
À ComlssãODlietora para re"dâção final. 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~ 10/90. Aprovada. A sanção do Gover
nador do Distrito Federal. 

Projeto de Resolução n" 185, de 1988~ 
de iniciativa do Senador Jutahy- Maga
lhães, que estabelece a estrutura adminis
trativa básica do Senado FederaLe dá ou
tras providências. Extinta a nrgência, a 
matéria voltará a Ordem do Dia de 
24~5-90, nos termos dos Requerimentos 

· n• 93 e 94/90. . . . . . . . 
Projeto de Lei do DF n~ 9, de 1990, 

de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que altera dispositivos das Leis 
n?S 13 e 14, de 30 de dezembro de 1988, 
e dá outras providên,cias. Aprpvado o pro
jeto caro. emenda. A_ Comissão Diretora 
para i-edaçãO finã.f. - - -

Projeto de Lei n~ 13, de 1990, de ~inícia
tiva do Govenador do Distrito Federal, 
que dispõe sobre alteração d~ tabela de 
pessoal da Fundação Zoobotânica do Dis
trito Federal e dá outras providências. 
Aprovado. À Comissão Diretora para re
-da·~ão final. 

:P!ojeto de Lei n~ 16, de 1990, de inicia
ti,·a do Governador Jo Distrito Federal. 
que cria Centro lntcrcscolar de Línguas 
d~ Sobradinho na Fundação Educacional ' 
do Distrito Federalt e dá outras provi
dências. Aprovado. A Comissão Diretora 
para redação final. 

PropOsta de Eriienda à Cõnstituição nP 
3, de 1989~ ae·autofia do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art: 15"9 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição-Federal. Votação adiada por falta 
quorum qualificado. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 
4, de 1989, de autoria do Senador Leo- • 
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 6~ ao ari. s~ do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitó
rias. Votação adiada por falta de quorum 
qualificado. 

Projeto de Lei da Câmara n" 70 .• de' 
1989 (n" 6.094185, na Casa àe origem), 
de iniclallvadOPresidente da República, 
Que- altera o art. 3° da Lei n~ 6.849, de 
12 de dezembro de 1980, que fixa os valo
res de retribuição da categoria funcional 
de Agente de Vigilân_cía e dá outras provi
dências. Aprovado. A sanção. 

Proposta de Emenda à Const~tuíção n• 
5, de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Cáril:eiro e óutros Senhores Senadores, 
que dispõe sobre a remuneração dos De
putados Estaduais e dos Vereadores. Em 
fase de discussão (3• sessão). 

Proposta de Emenda ã Constituição n9 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores senado
res, que acrescenta artigo ao tex-to consti
tucional prevendo a criação ·e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Ern fase de disCliS
são (3~ sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n9 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivo ao Ato das Dis
posições Constituciorlais Transitórias da 
Constituição Federal. Em fase de discus
são (3~ sessão). 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Or
dem do Dia 

- Redações finais dos Projetas~ de -Lei -
do DF n~'~ 9, 13 e 16/90, apreciados:ante
riormente. Aprovados nos termos dos Re
querimentos n9s95, 96 e 97/90. À Sanção 
do Governador do Distrito Federal. 

--;:-Requerimento n~ 92/90, lido no..Ex~ 
pediente da. presente sessão. Aprovado. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR EDISON LOBÃb -

Obra de autoria de Celso Ribeira-Bastos 
e 1veS Gandra Martins, intitulada "Co
mentários à Constituição do Brasil". 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Legislação' antitruste em defe
sa da pequena e média empresa nacional. 

SENADOR NELSON WEDEK!N -
Fechamento da Companhia Carbonífera 
Próspera e da Companhia Siderúrgica 
Nacional. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
-:-Seca verde no Nordeste. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM 
SESSÕES ANTERIORES 

- Do Senador José lgnácio Ferreira, 
pronunciados nas sessões de 24-4-90 e 
2-5-90 

3- ATAS DA COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMI'OSIÇÁO.DE COMISSÕES 
PERMANENTES 
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Ata da 48~ Sessão, em 8 de maio de 1990 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura __ _ 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa e Pompeu de Sousa. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM
SE PRESENTES OSSRS: SENADORES: 

Aluízio Bezerra- Ronaldo Aragão -Jar
bas Passarinho - Carlos Patrocínio - Anto
nio Luiz Maya- Alexandre Costa_- Edison 
Lobão - João_ Lobo -Chagas Rodrigues 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Bene
vides - Lavoisier Maia - Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor- Albano Franco
Francis-co Rollemberg - Lourival Baptista 
- José Jgnácio Ferreira - Gerson Camata 
-João Calmon - Afonso Adn_os - J~mil 
Haddad - Nelson Carneiro ___:: Ronari"Títo 
--Severo Gom~s-Fernando Henrique Car
doso -lrapuan Costa Júnior- Pompeu de 
Sousa -Maurício Correa - Meira filho -
Lourernberg Nunes Rocha- Rachid Salda
nha Derzi - Leite Chaves - Affonso Ca
margo- Jorge Bornhausen- Dirceu Car
neiro- Nelson Wedckin- José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-a lista de presença acusa o comparecimen
to de 38 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1? Secretário. - -

É lida a seguinte 

Bras.Oi3, 7 de março de 1990 
Senhor Presidente 
Tenhoa honra de comunicar a V. Ex~, de 

acordo com o disposto na alínea "a" e no 
parágrafo único, do art. 39, âo Regimento 
Interno, que me ausentarei do País durante 
os dias, 7, g e 9 do corrente, com destino 
à República Argentina, Cuide desenvolverei 
atividades culturais e políticas. 

Atenciosamente saudações. -José Foga
ça. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-a comuniCação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE-\Alexandre Costa) 
- Esgotou-se hoje o prazo_ previsto no art. 
91, § 49, do Regimento Interno, sem que te
nha sido interposto recurso no sentido da in
clusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
do Senado nD98, de 1988, de autoria do Sena
dor Francisco Rollemberg, que dá nova reda· 
ção ao art. 146 da Lei no 1.711, de 28 de 
outubro de 1952. AproVado em apreciação 

· conclusiva pela comissão de Constituiç-ão, 
Justiça e Cidadania, a Presidência, atenden
do ao disposto no § fJ1 do referido artigo, 
despachará a matéria à Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Há oradores inscritos. 

concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEV MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o novo Governo, quando se instalou, 
encontrou- duas áreas inlportnates, a saúde 
e a educação, totalmente abandonadas. Na 
área da saúde, o governo encontrou um ver
dadeiro caos, haja vistaS notíciaS da imprensa 
çlamando _a falta de atendimento nos hospi· 
tais e. ambulatórios. O mais grave, Sr. Presi
dente, é o falecimento de brasileiros, ho
mens, mulheres e crianças, por falta de aten
dimento hospitalar. E, por quê? Falta deres
ponsabilidade. Está provado que não é tanto 
a- falta de verbas para esses hospitais, mas 
a falta de responsabilidade daqueles que to
mam ·conta desses hospitais e ambulatórios 
do Brasil. 

O novo Ministro da Saúde, o Deputado 
alceni Guerra, desde o começo, tem tomado 
providências enérgicas, :iridusive indo aos to
cais, porqUe hoje temos que administrar, não 
no gabinete de ar condicionado, mas indo 
aos locais para ver os atendimentos, para ver 
os problemas e a realidade nacional. Estamos 
Vendo esse trabalho do Minsitro da Saúde, 

· indo aos -hospitais, fazendo visitas ~e surpre
sa, para ver como anda o descalabro nesse 
setor hospitalar no País. 

TivemOs exemplo no Rio de Janeiro, na 
Capital Federal, em Minas Gerais~ de pessoas 

· falecerem porque chegam aos hospitais e não 
são atendidos por falta de méçliços, por falta 
de pessoal.., írresponsáveis que não compa
recem ao trabalho! 

E aqui está, Sr. Presidente, uma reporta
gem, onde o Minsitro da Saúde traça, com 
linhas realistas, a responsabilidade nesse se
tor, que passo a ler: 

'"MÉDICOS NÃO TRABALHAM 
E PREJUDICAM CIDADÃOS 
Brasrlia - O MinistrO Alceni Gúerrà, 

44 anos, homem encarregado de zelar 
pela saúde dos brasileirÇis, reconhece 
que está cuidando muito mal da própria 
saúde, Médico há 18 anos, pediatra e 
ex-deputado federal, ele sofre há 15 dias 
de uma gripe renitente, tem se alimen· 
ta do mal e nem mesmo suas doses diárias 
de vitaminas americanas fazem o efeito 
desejado. Apesar disso, não reduziu sua 
jornada de 12 horas de trabalho à frente 
do Minsitério da Sa!J,de, De acordo com 
recomendação do Presidente Fernando 
Collor, ele pretende fazer uma revolução 
na saúde do País, uma tarefa que exige 
tempo e dedicação. Logo de início, com· 
prou uma guerra com os médicos do 
INAMPS, cobrando-lhes compareci
mento ao trabalho. O passo seguinte foi 
uma visita ao posto do INAMPS na Casa 
da Misericórdia de Belo Horizonte, na 
sexta-feira passada, onde sete pacientes 

morreram em apenas duas semanas. Al
ceni pediu a lista dos médicos nQ_ turno 
e constatou que dos 20 listados, somente 
cinco estavam trabalhando. Ele pegou 
u!'tla caneta e cortou pessoalmente o 
ponto dos médicoS, mostrando que re
solveu pegar o touro à unha. No momen
to, Alceni Guerra aDi:e várias frentes de 
trabalho. Uma delas é a reforma admi
nistrativa do Ministério da Saúde. Ele 
está convencido de que o problema da 
assistência médica no Brasil não é a falta 
de verbas, mas a falta de gerência. "Os 
médicos não trabalham e prejudicam os 
cidadãos. E ninguém manda eles traba
lharem". 

É unla realidade, Sr. Presidente. Peço in· 
clusive que essa entrevista do Sr. Ministro 
da Saúde_ seja transcrita nos anais do Senado 
Federal. 

Esse é um exemplo que está sendo dado 
pelo novo governo que assumiu no dia 15 
de março para mudar a face da responsa
bilidade pública neste País. Temos que ir a 
fundo, temos que fiscalizar, às vezel:>, com 

-mão de ferro para que essa gente cumpra 
com o seu dever. Ganham o dinheiro da Na
ção e, no final, têm dois, três, quatro bicos. 
O médico, no Br<isil, é pessoa de interesse 
nacional é quem zela pela saúde da popula
ção. Precisa também qanhar bem, e disso o 
Ministro da Saúde está consciente. Assim 
sendo, quero, neste imtante, parabenizar 
o Ministro da Saúde. Alceni Guerra. pelo 
trabalho incansável que, tenho certeza. a po
pulação brasileira está acompanhando passo 
a passo e vai dar-lhe o apoio. haja vista, on
tem ou anteontem. e se não me engano, os 
primeiros frutos que se fizeram sentir. Alguns 
hospitais, que não dispunham de vagas para 
o atendimento _da popul_ação, já tinham con· 
dfções para inscrições em uma vaga para in
ternação. 

A imprensa falada, escrita e televi5ionada, 
ontem, se não me- falha a memória, se repor
tou a vagas existentes para doentes nos hospi
tais do Rio de Janeiro e de Belo Horlzontt.. 
Isso significa que o setor saúde. no Brasil. 
começou a mudar graças ao tirocínjo e à f!_r· 
meza do Sr. Ministro da Saúde Alceni Guer
ra. Congratulo-me com S. Ex', na esperança 
de que fará uma grande administração, cor
respondendo â confiança do Senhor Presi
dente da República Fernando Collor de Me· 
llo. 

Sr. Presidente. o segundo assunto que me 
traz à tribuna diz respeito âs secas do Nor· 
deste. Há um movimento muito grande. às 
vezes de boa fê ... Sabemos que o nordestino 
é um povo sofrido e, muitas vezes, enganado 
pelas autoridades, que prometem, na época 
da eleição, leite encanado até e depois se 
esquecem das promessas. 
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'Este governo, que está aí, vei~ pa~a conset::-_ -
tar, para moralizar. O. nOidestlno OL~:ve pro-· 
messas, e muita coisa foi feira em certas áreas. 
O problema, por exemplo, da Sudene _e_ da 
Sudam, é qué muitas verbas foram investidas, 
mas, no meu entender, náo foram a!ç>cadas 
equitativamente, pois devia!Jl fomentar as 
áreas económicas e social onde devíamos ter 
investimentOs de grandes empresas. Paralela
niente, há as pequenas, médias e microem
presaS que, no meu entender, são a espinha 
dorsal do desenvolvimento do País, piincipal
mente do Nordeste, onde se daríarri mais em
pregos. àquela população. Mas muita coisa 
está errada -a famosa indústria das secas. 

Há pouco tempo~ no Governo passado. o 
então Ministro Vicente Fialho esteve aqui, 
nesta tribuna, onde foi sabatinado por algurJS 
Senadores. S. EXl' fez um relatO bõllito, pro
metendo isso e aquilo, inclusive que Xingó 
não pararia, mostrando as verbas dos Proje· 
tos São Vicente, Padre Cícero e tantos ou
tros, verbas incluldas no orçamento do 
DNOCS, órgão este que pi'ecisa também ser 
morã'lizado. Verbas •. Sr. Presidentc •. que fo
ram desviadas e não foram bem aplicad.as. 
• O que estou dizendo, hoje, da tribvqa_ do 

Senado, eu provo. Veja o que aconteceu, 
há pouco tempo, com as verbas do DNOCS, 
cujo responsável foi o ex-Ministro Vicente 
Fialho: · 

AEROPORTOFANTASMA NO MA-
TO . 

Tão grosseiramente cçmtrastante. co
mo ter seca com muita água no Ceará 
é encontrar no meio do mato orna pista 
asfaltada de 1.600 metros de comprimen
to, em condições de permitir pouso de 
Boeing, e uma pequena estaçã_o de pas
sageiros. Este monumento ao desperdí
cio do dinheiro r_ú:b!i0J. foi erguido den
tro de um projeto de irrigação do extinto 
Departamento Nacional de Obras e Sa
neamento, praticamente paralisado na 
Chapada do Apodi, liinite do Ceará Com 
o Rio Grande ôo Norte. 

"Aqui, só pousa urubu, meu filho", 
diz o agricultor Francisco Martins da Sil
va, 44 anos. "De vez em quando, nos 
domingos, a gente faz uQ.S pegas de moto 
lá. conta outro lavrador, João António 
da Costa, 28 anos. 

A pista e a estação de passageiros fo
ram feitas na gestão de Vicente Fialho 
como Ministro da Irrigação, para que 
o Presidente José Sarney visitasse o pro
jeto do DNOS Sarney nunca_ fo~ lá. 
Quem iq,augurou o aeroporto, em 1989, 
foi o Presidente da Câmara dos Deputa
dos. Paes de Andrade, que para mostrar 
prestfgio no Estado, pois aspirava a can· 
didatura de governador, levou quatro 
ministros e presidentes de organismos fe· 
derais que atuam no Nordeste. 

Hoje, um vigia e a biruta indicando 
o rumo _do vento são os únicos sinais 
de vida nesse aeroporto fantasma~ Nem 
se pode alegar que ele foi construído pa· 

ra éscoar ·uma- 1maginária produção de 
gênerOs -produzidos no projeto de irriga~ 
ção~_ D_os 31 pivós de irrigação, cada um 
com capacidade para cobrir área de até 
100 hectares, 19 estão parados. Há equi
pamentos sofisticados de irrigaçao, 
iguais aoS utilizados -na Fazenda Itama
rati, do rei da soja Olacyr de Moraes, 
abandonados no meio do mato, com a 
vegetação crescendo em volta. Os 12 que 
funcionam atendem _apenas ao plantio 
de 350 hectares de tomate para industria
lização, de pele tão fina .que as donas 

_ de c as~ r~cusam. o as _feiras .de Limoeiro 
~o -~_pne .. cidade .ma,is pr{ixim? dp pro-
Jeto. _ ___ _ _ _ -

O Governador Tasso Jereissati entre
gou sem~na passada um ped-ido ao Go
verno féderaJ para utilizar toda a e.<;t(U· 
tura do projeto para produzir feijãO, mi
lho e algodão. Tãsso quedniciar o plan
tio já a~anhã,,Cow Cr$ 2.78 ffiilhões P9· 
dcriarri_ s_e{ írnplãntadós I")l_ais 1.(100 hec
tares de irrigação. Falta a construção de 
-apenaS~1:506 metros de caóal principal. 
A previ:>ão do governo do Estado é a 
de quç no to~ai_seria. propQrciQnadqs cer-
ca de LDúO~emprego_s_l;ffr~ios. . 

_ _:__No lpc<J.l.. há Ün) gigantesco armazém 
~a. Ci9ra~_m, onçle ficam __ guardados 20 
tratore_S paqt aluguel aos irrigantes. Um 
reservatório de_ 120m de largura por 
12bm de comprinlêntõ e cinCo d~ altura 
garante .o estoque de água retirado do 
rio Jaguaribe. 

No Município de Limoeiro do Norte, 
ao 1ado desse projeto de irrigação, não 
há um caroço-de feijão à venda. (M.P.). 

vejam, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, 
a irresponsabilidade: um aeroporto com uma 
pistn de 1.600 metros! Quanto custou? Quan
to se desviou para o Senhor Presidente da 
República inaugurar? fsso é _conversa enro
lada. Esse aeroporto, essas obras eram para 
quê? Isso é pano de amostra para vedar os 
olhos dos inocentes; isso foi dinheiro de.svia
do para outras cÓísas. E é o que está aconte
cendo no Nordeste, E o Secretário de Assun
tos Regionais tem suas razões quando quer 
mudar essa estrutura, quando quer examinar, 
avocar para cá, para Brasília, os projetos da 
Sudene e da Sudam, e fazer essas verbas se
rem realmente aplicadas dentro de um plano 
definitivO para resovler os problemas do No r· 
deste_. 

Disse mu_ito b~m o Senhor Presidente da 
República. na última entrevista com os seus 
Líderes, que iria, dentro de mais uns quinze 
dias, abrir as oqras de_Xingó, uma obra muito 
importante, uma obra fundamental para o 
desenvolvimento económico e social do Nor
deste, que vai dar _uma média de oito a dez 
mil empregos nesta hora em que o nordestino 
está com a seca em _algumas _áreas-.--

Com uma· verba no Orçamento, tenho a 
certeza absoluta de que o Presidente da Re
pública, como nordestino compromissado 
com aquela área, ÍI;á também abrir uma fren
te de trabalho na área_ da Transnordestina. 
Essa estrada de ferro lrá dar um tom de gran-

de importância económica e soçial para o 
Nordeste e,ao mesmo tempo, empregar pes
soas_em obras que tenham retorno imediato. 

Precisamos. sim, evitar essa indústria da 
seca, evitar o desvio de~sas verba!> que vão 

· e não voltam. O mais grave é que para o 
nordestino, vão 10o/c, dos quais 9o/r: vão para 
o bolso de alguém que se locupleta nesses 
30 anos da miséria do povo do Nordeste. 

Assim sendo, Sr. Presidente, quero con
gratular-me e solidarizar-me coin essa luta 
do Secretário do Desenvolvimento Regional, 
aliado ao Secretário da Ciência c Tecnologia, 
o Dr. Ooldemberg, nessa luta para o desen
volvimento técnico do_nosso Nordeste. 

O Sr. Çar~os.A.Ibeí-to- V. Ex• me concede 
um aparte, Se_nador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO - Co_nl muito 
prazer; nobre Senador Carl~s Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto- Senador Ney Mara
nhão, V. Ex! faz um_pronunciamento de nor
destino e usa a linguagem bem autêntica ~o 
homem do Nordeste, e, acima _de tudo, é 
um homem profundamente cOnhecedor da 
nossa problemática. Sabe V. Ex• -que, no mo· 
mento, o Nordeste passa por díficufdades. 
Mas não podemos permitir que o Nordeste 
seja, como_foi.e tem sido- e buscam isso 
=--=a grande indústrfa para o enriquecimento 
ilícito de muitos. Concordo com V. Ex• quan
do fala das suas preocupações e .de setores. 
do Nordeste .. É evidente que a seca lá está, 
empobrecendo e deixando o homem do cam· 
po mais sofrido, riiãis torturado, porque lhe 
faltam os recursos, faltam-lhe as chuvas e as 
condições para que, na terra, ele possa traba
lhar. Mas V. Ex~ fala CO!p muita propriedade 
porque conhece, pois é um homem do inte
rior. V. Ex• é um Senador que chegou a esta 
Casa mas que conhece, acima de tudo, o ho
mem do campo. V. Ex' também é um homem 
do campo. 

O SR- NEY MARANHÃO - Muito o~ri
gado a V. Ex' 

O Sr. Carlos Alberto - E concordo com 
V. Ex• quando fala.da sua preocupação para 
que se evite, para que não se promova hoje 
a indústria da seca. E preciso, acima de tudo, 
que nós, Senadores da região N.o~dest(!, faça
mos um pacto nesta Casa para: que possamos, 
juntos. buscar medidas viáveis, projetas e 
programas estáveis para o Nordeste. Sabe· 
mos que o Nordeste não precisa de paterna
lismo, não precisa de esmolas, não precisa 
de migalhas na base do paternalismo. Precisa
moS é de projetas viáveis para fazer com -que 
o homem do campo possa conviver com a 
seca; precisamos de pr,ojetos-que possam pro
duzir frutos lá na frente. O Nordeste tem 
sfdo tão-somente olhado nos momentos de 
dificuldades, nos momentos das estiagens. 
Mas estiagem nós temos praticamente todos 
os anos no Nordeste. O que tem sido feito 
pelo Nordeste? Por isso.. congratulo-me com 
V. Ex~ quando fala da sua preocupação, que 
também é a minha, no que diz respeito à 
indústria da seca. Não podemos permitir que 
essa índústria possa, amanhã, levar mais ain· 
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da o Nordeste ao empobrecimento, porque 
leva todos nós ao descrédito, leva todos os 
nordestinos a um descrédito total. Sempre 
há uma seca, há sempre uma indústria para 
fabricação de mais riqUeza pai'á. poucos e o 
empobrecimento de muitos. Receba V. Ex~ 
o meu abraço de congratulações. Espero que 
possa ser o nosso condutor, o nosso líder, 
para que tenhamos então- um programa de 
ação junto ao Secretário do Desenvolvimento 
Regional e junto -ao Governo Federal. V. 
Ex', na condição de V ice-Líder do Governo, 
vai-nos dar condições para qUe, na verdade, 
possamos transformar o Nordeste e fazer com 
que a região seja, acima de tudo, _ _o que sem
pre foi: rica mas dependente tão-somente de 
projetas e_ de programas viáveis. Meus para· 
béns pelo discurso de V. Ex· 

O SR- NEY MARANHÃO- Nobre Sena
dor Carlos Alberto, primeiro, quero agra· 
decer a V. Ex• essa intervenção. V, Ex• é 
um dos Senadores mais moços desta Casa 
mas tem a experiência, tem o preparo, tem 
a competência tamb.ém do mab velho e mais 
experimentado, pelos cargos que V. Ex• já 
teve, aqui neste Senado. E, principalmente, 
no que _concerne ao Nordeste, V. Ex•, tanto 
quanto eu, conhece profundamente os pro· 
blemas daquela gente. 

Disse muito bem V. Ex• ,' neste seu aparte, 
que o nordestino não precisa de esmola, o 
que relembra as palavras do grande parai· 
bano José AméricO- de Almeida, Ministro de. 
Viação e Obras PúbríCas de Getúlio Vargas_: 
"O Nordeste não precisa de esmola·; precisa 
apenas viabilizar o Rio São Francisco, os âçu· 
des, as barragens para molhar as terras calei· 
nadas pela seca, para o Nordeste tornar-se 
a Califórnia da América do Sul, para abas
tecer o Brasil e exportar para o mundo''. V. 
Ext tem razão. 

Todos nós, nordestinos, almejamos que es
te Governo mude a face do Nordeste, rara 
que aquela região tão sofrida seja um dos 
fatores económicos c sociais da segurança 
deste País, da liberdade e da democracia. 
Muito obrigado a V. Ex• 

Sr. Presidente, estou certo de que o Sr. 
Secretário do Deseriv_9JYim_ento _Regional, 
juntamente com o Sr. Secretário da Ciência 
e Tecnologia, têm um::~ responsabilidade mui
to grande no que concerne ao desenvolvi
mento económico e social Ua nossa área tã0 
sofrida, Esta delegação de poderes dada pelo 
Presidente Co11or foi muito Sábia. Sua Exce
Jancia conhece e rem um compromisso com 
os. descamisados do Nordeste. Acompanhei 
o Presidente Fernando Collor, nas áreas _do· 
Nordeste, e o seu compromisso na praça pú
blica, com aquele povo, foi voltar à Sudene 
aquilo qUe foi criado pelo grande brasileiro. 
aquele grande homem público, aquele esta
dista - Juscelino Kubitscheck. 

Os nordestinos podem ficar tranqüllos, 
aqueles que estão um pouco ·confusos com 
as· atitudes tomadas pelo Governo Federal 
através da Secretaria do Desenvolvimento 
Regional. Dentro de pouco tempo. todos irão 
dar razão ao Presidente Fernando Collor, ao 

-titular daquela Secretaria, porque o Nordeste 
I 

vm mudar, --a sua _Sudene não vai ser uma 
Sudene de um grupo, mas uma Sudene de 
todo nordestino, do grande, do pequeno, do 
micro~_do médio e do pequeno empresário 
d_Q Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO: 

Marina Wodke 
-Por que faliam médicos nos hoSpitais d(J 

Inamps? Por que o serviço é tão ruim? 
- Pela má administração dos hospitais. Os 

médicos não comparecem no seu local de tra· 
balho, quando comparecem se retiram antes, 
invocando uma série de. razões absolutamen
te desprezíveis do ponto de vista ético e legaL 
Como temos séríos problemas de gerência 
nos hospitais, não há ninguém que possa lhes 
cobrar o efetivo exercício de sua profissão 
e do seu contrato de trabalho. 

-Então, muitos médicos simplesmente não 
trabalham? 

-Evidente. Mas não podemos incorrer 
em generalizações. Se nós temos200 médicos 
em um hospital, 700 em outro, não quer dizer 
que_ todos eles não trabalhem. Se afirmás· 
sem os isto, estaríamos exagerando. Mas não 
tenho dúvida de que os médicos estão sendo 
muito mal aproveitados. 

-Por que não se usa o relógio de ponto? 
- Nós estamos nos preparando para im-

plantar O relógiO de-ponto nos hospitais. Áfi
nal, não consigo entender porque a classe 
médica reage ao relógio de ponto como s.e 
fosse uffi poderoso inimigo. Dá a impressão 
de que eles se sentem protegidos por alguma 
lei especial que lhCs faculta o direito de não 
cumprir o seu horário.· A partir daí encarar 
o relógio de ponto como um inimigo é uma 
cuisa n::a.t:;.:-!'!1. Em r~-rfs~imos locais do Brasil 

-- há relógio de ponto para médico. Normal
mente exisú! um livro de ponto que o médico 
assina a hora que quer. 
-;.;..:;os· médicos são mal pagos? 

- Os médicos no Ioamps ganham muito 
-bem. Eles ganham mab de Cr$ 100 mil por 
quatro horas de trabalho diário e esse aumen
to foi um tanto repentino, de uns seis meses 
para cá. Eu posso dizer com absoluta segu· 
rança que a efetividade e os resultados deles 
não melhoraram absolutamente nada porque 
dobraram ou tríplicaram seus salários. Eles 
continuam trabalhando um número de hora~ 
menor do que 'deveriam. O curioso é que 
mesmo com o aumento de salário, os médicos 
não melhOraram seus índices de produtivi
dade. 

- fomo -o senhOr pretende mudar is.o;Q a 
curto pra:r.o?· 

- Eu rer;onheço que a curto prazo nós es
tamos fazenda. uma pressão- social sobre· a 
classe médica para que ela cumpra o seu de

- ver fundamental que é trabalhar no período 
para o qual foi_ contratada. Essa pressão social 
será rapidamente substituída por uma campa-

- nha de cooptação e, finalmente, se essas me-. 

didas não surtirem efeíto, nós teiriOs- a lei. 
Vamos cortar ponto, vamos dar falta a quem 
se ausenta antes ou não comparece e vamos 
aplicar a legislação, demitir por justa causa. 

-Se o senhor ou alguém de sua famfiia 
precisasse de um tratamento médico, teria coM 
ragem de mandar para o lnamps? 

- Te ria, eu confio nos médicos do Inamps. 
Eu acho que eles são bem informados. Eu 
acho que o problema não está no atendímen
_to médico propriamente dito, o que falta é 
administração. 

- Quantos médicos tem hoje o lnalnps? 
-O Inãiílps -tem -hoje 145 mil fUncioná-

rios, desse total urna parsela importante é 
formada por médicos. Nem eu sei' o número 
exato. 

-Faltam médicos no Brasil? 
- Não s_e pode mais fazer a conta de médi-

C9S em um número frio, quantitatíVo. Nós 
temos que ver a qualificação de cada médiCo, 
o que nós precisamos para cada região. Pelo 
faro de você, hoje_, não ter no Brasil um siste
ma de infonTiaçâO em saúde, você não sabe 
o que os médicos estão fazendo, qual é o-
grau de aproveitamento que eles têm. Por 
enquanto, dizer que falta médico no Brasil 
é arriscado. 

-Por quê o senhor escolheu o Rio para 
Iniciar seu programa de recuperação dos hos
pitais federaio;? 

- Porque foi de lá que veio o maior núme· 
ro de queixas e Protestos. DepOis, o Rio é 
a cidade onde está a maior concentração de 
hospitais da rede pública. 

-A situação do hospital do Andaraí, que 
o sentior visitou de surpresa, é mesmo dramá· 
tica? 

-Ninguém oonsegoe·sair impune psicolo
gicamente de uma visita a uma situação dra· 
rnática como aquela. A primeira pessoa que 
encontrei foi uma mulher com o braço que
brado. Ela se queixava que estava lá há mais 
de dez horas e não tinha ortopediSta para 
atendê-Ia. A seg4nda pessoa f9i um paciente, 
em uma cadeira de rodas, com hemorragia 
digestiva. Sllas radiografias comprovam que 
tinha uma úlcera grave: Examinamos as ra
diografras e-Verificamos que erã urn_caso de 
cirurgia. Ele já estava perambulando àe hos
pital.em hospital há 20 dias. 

-Se o hospital tem 700 médicos, por que 
apenas seis estavam trabalhando na emergên
cia? 

- Os seis médiços entr~ os 700, é outro 
dos nossos problemas sériOs, que ê à incom· 
petência gerencial, da qual já falei. Eu não 
pc;>sso admitir que um diretor de ho~pital não 
tenha capacidade de alocar.recursos hUmanos 
para· uma emergência. Afinal, todos os médi· 
cos que trabalham no ho~pital são seus subor
dinados e p.ara suprir a: emergéncia -de médi
cos sufiCientes b.asta uma portaria dele. É 
da autoridade e da compe;tência dele. E o 
.que eu recebi de antigos diretores fo_ram co· 
municações internas, apelan<)o dramatíca
mente pat-a que os médicos fos~m para a 
emergência. Diretor não tem que apelar, di
ietor tem que determinar, baixar um<.l porta· 
ria e alocar lá os médicos. _ -· 



Maio de !990 DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ,Quarta-feira 9 J78l·-

-O senhor demitiu alguém? 
- No Hospital de Andaraí já havia deDti· 

t~do seu diretor principal. Agora, na seqüên· 
c1a dos fatos, nós precisamos dE:! inquérito 
e quem_ vai nos dizer, realmente_, __ se--havia 
incúria e havia omissão de socorro é a justiça. 
Quando nós tivermos isto, nós fircúTIOs ã rios~ 
sa parte. demitindo por justa causa se alguém 
for condenado. 

-Esse problema é restrito ao Andaraí? 
- Não. Mais grave é o caso do_ Hospital 

de Cardiologia de Laranjeiras. Um-dos dire
tores me informou que há 200 médicos para 
12leitos. _ ___ - -

-O senhor é favorável a participação dos 
médicos e funcionários na escolha da diretoria 
do hospital? 

- Eu preferi ~gr:!O_!ar todas as eleições e 
demitir todos oS. diretores no primeiro dia 
do_ meu mandato, porque o sistema é inefí~ 
ciente. A eleição pura e simples de um diretor 
de hospital por seus funcionários é uma tática 
corporativista inaceitável. Na hora em que 
uma comunidade tiver que eleger o seu _dire
tor de hospítal, com certeza o u-niverso de 
eleitores não será apenas de_ funcionários. 
Precisa envolver os usuários_, associações_ de 
bairro. A comunidade toda que é servida por 
aquele ~ospital tem direito de participar de 
uma eleição. Não são só os funcionários que 
têm o direito de eleger o seu diretor. 

-As vacinas cubanas vão efetivamente 
controlar a meningite no país? 

- Os_ resultados da análise feita pela Fio· 
cruz apontam as vacinas como um bom pro· 
duto. Além disso, os exames sorológicos fei· 
tos em São Paulo dão sinal positivo em 95 
a 97% dos casos. Isso nos faz prever que 
elas realmente s.erão muitO eficazes. Agõra, 
trabalho científico de campo ninguém tem 
ainda. Nem n6s. nem os cubanos. 

-Há cinco anos, a Fiocruz tinha informa- · 
ções de que a dengue hemorrágica poderia 
chegar ao Brasil. No ano passado, a OPAS 
enviou um telex à Socam avisando da epide
mia, que matou várias pessoas na Venezuela. 
Quais são os seus planos para evitar uma epi
demia de dengue hemorrágico? 

- Eu mesmo fiz um discurso. alguns anos 
atrás, preocupado com o desencadeamento 
do dengue no Rio. Todos os países que tive
ram epidemia de dengue acabaram tendo 
dengue hemorrágica em maior ou menores
cala. O caso mais grave foi O -de Cuba, em 
1981, onde ocorreram centenas de mortes. 
Mas eu acho que a rede hospitalar do Rio 
de Janeiro estaria preparada para atender os 
casos de dengue hemorrágico. Se_ você hospi· 
talizar com precocidade, der o tratamento 
adequado e a cobertura do cuidado adequa~ 
do, o risco de óbitos é muito pequeno. Então, 
a classe médica do Rio de Janeiro já está 
alertada para isto e sabe que febre alta. pros
tração, dor muscular intensa e inapetência 
são sintomas de dengue_ 

-Existe um relatório do Banco Mundial 
que diz que o problema da saúde no Brasil 
não é a falta de recursos, mas a má aplicação 
desses recursos. O que o senhor acha desta 
constatação? 

- Eu não teria nenhuma dúvida em afir· 
mar que se eu estivesse à frente do ministério, 
não teria aplicado nenhum dólar da maneira 
como os nossoS foram até hoje apliCados. Eu 
achO que se cometeram grandes equívocos 
no passado._ Além de verbas. mal-aplicadas_. 
algumas nem foram aplicadas. Nós pagamos 
juros elevados_, com uma taxa de retenção 
de empréstimos que não utilizamos ainda. 
Tanto que esta taxa, para favorecer o Brasil, 
-caiu de 0,75 para 0,25, para não se punir 
muito o país. 

- E quanto aos medicamentos? Há denún· 
da sobre a ineficiência de muitos deles. Ou
tros, ainda, relatam a existência de determi
nadas substâncias na bula e isto não corres
ponde à realidade. 

- A solução deste problema é a reforma 
da Vigilância Sanitária. Nós pi-ecisamos de 
um sistema mais dinâmico que analise por 
amostragem e periodicamente todos os pro· 
dutos que estão sendo consumidos no Brasil. 
Nós não podemos continuar analisando me
diante um protocolo de entrega do material 
e -deix:á-lo completamente abandonado de
pois. Tem que ser mais dinâmico e isso só 
com o aumentO da nossa rede, descentrali· 
zando a análise. 

-O senhor não acha que há excesso de 
farmácias no Brasil e muita facilidade em 
comprar medica~ntos? 

.___-Facilidade há, o Brasil é um dos países 
mais liberais. do mundo. Você pode chegar 
em uma farmácia e comprar remédios que 
deveriam ser controlados. Essa permissivi
dade p_recisa ser atacada do ponto de vista 
legal. p. necessário modificar a legislação. 

-E proibido vender remédio com fals:a 
· vermelha, mas qualquer pessoa compra, até 
uma criança. Não é o caso de uma fiscali· 
zaçáo? 

- É um caso de fiscalização e também da 
já nossa clássica -impunidade. Se você autuar 
uma farmácia vendendo medicamento sem 
receita, não vai acontecer absolutamente na~ 
da com essa farmácia. Alguns. dtas. dep<~is.. 
ela estará liberada, vendendo normalmente. 
Aí também é necessária unúi interação maior 
com a Justiça. 

- Aids no Brasil preocupa muito. O senhor 
acha que ela deve ter prioridade para o admi
nistrador de _saúde? 

- Eu me preocupo muito com o amorte· 
cimento da preocupação com a Aids. Tempos 
atrás, o brasileiro era muito mais preocupa
do. Houve um certo amortecimento. Por isso 
decidimos_ retomar_ a campanha de forma 
muito mais agressiva para alertar que é uma 
doença fatal e que nos cerca de uma maneira 
muito maior do que pensamos. __ 

-Os númei-os no Brasil são crescentes? 
- Nós disputamos com a França o segundo 

lugar. perdemos longe para os Estados Uni
dos. Os grupos de risco para Aids. são no 
Brasil Jntúto numerosos. Homossexuais e 
consumidores de drogas são os principais. O 
controle sobre eJes deve ser mai!:l rigoroso, 
~eve chegar até onde a legislação permite. 
E uma situação preocupante que_ devemos 
reverter a curto prazo. 

-Como foi seu desentendimento com Lair 
Guerra de Macedo, ex-diretora da DST/Aids? 
Ela saiu do ministério protestando contra o 
senhor, não é? 

- Quando cheguei ao ministério fui aler
tado de que essa divisão era uma república 
independente, que não prestava contas ao 
ministro. Eu a substitui por uma razão técni
ca. Ou seja, a busca de um novo enfoque 
de combate a Aids, Depois de demitída, a 
Dr• Lair fez exatamente aquilo que as denún· 
cias continham, Foi ao Itamarati e tentou sus
pender um convénio de ação binacionat, en
tre o Brasil e França. O embaixador me visi
tou dia seguinte e eu tive que explicar a ele 
que a moça estava demitida. 

-Por que o cóntrole sobre o comércio e 
a distribuição de sangue é tão ralho no Brasil? 

- Nos próxirilOS cinco <lnos pretendemos 
atingir o controle completo sobre o sangue 
e seus derivados. Estamos em plena campa
nha de construção de hernocentros nas cida· 
des-chave do Brasil. Um hemocentro é um 
centro de coleta e distribuição_ de sangue, com 
um laboratório de retaguarda de capacidade 
de análise muito bom, perfeito, que vai impe
dir que -sangue contaminado, por AIDS, por 
Chagas ou qualquer outra doença, seja distri
buído. São laboratórios públicos, conforme 
manda a Coiistituição. 

-O Brasil é o campeão mundial de abor-
tos... -

- Antes de entrarmos no aborto. temos 
que falar da atual expectativa de vida, que 
nos dá uma noção da saúde no Brasit A pes
soa que está nascendo agora no interior da 
Paraíba vai viver, teoricamente 27 anos a me
nos do que quem está nascendo no ínterior 
do Rio Grande do Sul. É uma diferença tão 
grande que dá a dimensão das nossas dife
renças de rede de saúde e de condições de 
vida. A expectativa média de vida no Rio 
Grande do Sul é de 74 anos e a da Paraíba, 
47. 
-E quanto ao aborto? O governo faz de 

conta que não existe, mas existe e mata muita 
gente. Por que não assumir a realidade procu~ 
rando legalizá-lo? 

-Há um passo anterior. O aborro, para 
nossa formação cristà e ocidental, será sem· 
pre um ato repelente não aceitável. Ele é 
praticado porque faltam medidas anteriores 
e estímulo ao planejamento familiar. É pre
ciso que a Igreja entenda que as medidas 
para se combater o aborto são anteriores à 
execução de um aborto e a Igreja também 
combate. Como bom católico, fervoroso pra
ticante, penso que é preciso que a Igreja reve· 
ja alguns conceitos de planificação familiar. 

-Por que esta .tn,_á fama dos hospitais de 
Brasília? 

- Eles não sáo diferentes do resto da rede 
hospitalar brasileira. Eu já fui muito bem 
atendido e pessimamente atendido em Brasí
lia. Tive aqui os mesmos azares que eu teria 
em outros lugares. do BrasiL Aqui se eviden
ciou um pseudodespreparo da rede de atendi· 
menta por várias razões, 

-Mas, por que o embaixador Marcos 
Coimbra e o ministro Carlos Chiarem, com --L 
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problemas de saúde, foram levados para São 
Paulo? 

- A decisão de mandar o ministro Chia, 
relli para São Paulo foi minha, do ministro 
da Saúde. Eu fui em seu apartamento e cons· 
tatei que ele estava sob suspeita de crise de 
abdônien aguda e ele estivera recentemente 
e:m: São Paulo, durante 10 dias, fazendo exa· 

· mes. Então _este hospital tinha todo o seu 
prontuário médíco atualizado. As$im, era 
mais razoável mandá-lo para São Paulo. Em 
nada isco ficou contra a rede -hospitalar de 
Brasília. Não sei a motivação que-levou o 
embaixador Marcos COimbra a se tratar em 
Sâo Paulo. Com certeza, uma esCOTha pessoal 
dele. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador An
tônio Luiz Maya. 

.0 SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são,do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, em meados do ano passado de 1989, 
interessado pela questão e preocupado com 
a situação em que se achava o Brasil em face 
da inúmeras e graves denúncias de autori
dades e órgãos internacionais, assumi a tribu
na deste Senado Federal para, em pronuncia
mento específico, analisar a verdadeira di
mensão do ecossistema denominado cerrado. 
Com imensa satisfação, tenho hoje a grande 
aiegria de anunciar a publicação desse pro
nunciamento, que acaba de vir a lume através 
da Gráfica do Senado, com o título: '•Desen
volvimento dos Cerrados- A nova fronteira 
do Brasil". 

Após tecer considerações sobre o Histórico 
do Desenvolvimento Regional, discorri sobre 
a caracterização regional levando_ em consi
deração a distribuição geogr#ica dos_ cerra
dos. sua estrutura flor(stica, _ suascaracterís
tica edáficas, em que se destacam as prop-rie
dades químicas e físicas dos solos,_ suas carac
terísticas climátiCas, que abrangem a tempe
ratura, _o regime pluvial e a época seca. 

Em seguida, enfoquci o Pott:ncial Agro pe
cuário da Região dos Cerrados, os Recursos 
Hidrográflcos em função da irrigaçãO, da ele
trificação e da navegação, _os recurSos mine
rais, a indústria, e os impactoS SoCial c ccoló
gko, p3.ta cóircluir ipsls littefiS: 

''A ocupação- indiscrim-in<ida das chapadas, 
sem cuidados de conservação da e_strutura do 
solo, pode levar a um desastre ecológico de 
conseqüênciaS1m-preVfsíveis·: à erosão incon
trolável e ao secamente da~ bada~ hidrogrú· 
ficas~ - - -

A destruição- dos habitat dos predadores 
naturais e a implantação de imensas áreas 
contínuas, cobertas com monoculturas. estão 
levando à reprodução incontrolável de pragas 
e plantas invasoras. 

As devastações anuais de culturas por nu
vens de gafanhotos, no Mato Gros.<;o, já é 

· conseqüência disso, sem o controle feito pelas 
.emas, siriemas e outros inimigOs naturais. Os 
gafanhotos têm, na monocultura. o alimeriw 
suficierit~ para se repr(\lduzirem em nuvens 
sem fim." As [oficiadas qe pesticidas que são. 

' 

JOgadas- para -"CÕnibãte~loS p-rovocam outro 
desastre ecológico: a mortandade de peixes 
O?S rio~ que descem par? o Pantanal. 

Os recursos genéticos, da flora e_ da fauna, 
-são Um patrimôi:tio da.Nação._Não podem, 

por isso, ser destruídos indiscriminadamente. 
São protegidos pela ConstituiÇão F'edci:ral 
(att. 225} e pelo CódigO Florestal. 

__ Mas está faltando uma legislação mais es
pecífica de defesa do solo. Antes de ser pro
priedade do dono da terra, o solo é o maior 
patrimón_io da Nação e, como tal, deve ser 
protegido por lei e preservado por técnicas 
d~_bom uso e manejo. Otnib?lho de proieção 
aesSe pã-riírn'6ili0-ná.ciõrlal deve ter duas fren
tes. A primeira, formada por legisladores, 
assessorados por entidades de pesquisa, terá 
a· incumbência de elaborar o cõdigo de uso 
do solo agrícola e urbano, ou destinado às 
atividades de mineração, de garimpagem e 

-c!~ construção de grandes obras de infra-es-
trutura, como barragens. estradas e outras. 

O' uso agfíOO!a- dÓS soÍO$ nas ébap~das dos 
cerrados deve ser regido por leis especiais, 
Qe modo que se evitem os problemas de ero
s.á_Q, __ assoreamento e secamente das fontes
de água. 
~ Já existem dados preliminares de pesquisas 
ecológicas da Embrapa que apontam para al
gumas medidas que devem ser adotadas com 
urgência. Uma delas trata da preservação de 
áieas de vegetação nativa, tanto nas beiras 
de estradas e de fontes de água, como interca
lando faixas de culturas. S_áo dive~sas as fun
ções dessas áreas.,A priineira é seiVir Como 
terraços para reter as enxurradas e promover 
a·irifíltração dãs águas, minorando os proble

. mas de erMão do solo e de assoreamento 
e secamente das fontes. Outra funÇão iinpor 
tante. é a de servir como habitat para animais 
predadores de pragas. 

Cabe ao Estado dois importantes papéis 
na defesa e preservação dos patrimónios na
cionais, constituídos pelos recursos genéticos 
da flora e fauna e pelo solo. O primeiro papel 
é o de legiS:laaor e fiscalizador, de modo que 
regras precisas orientem o uso e o manejo 
daqueles valores do património nacional. O 
outro papel do Estado é o de promover pes
quisas científicas e de gerar técniCas qUe aper
feiç_oem o uso _t;. mançjo do.s s.olos em ativi
dades económicas~- de maneira que estas não 
degradem o meio ambiente. 

A região dos__cerrados é a fronteira agr(cola 
~ais promissora· do BrasiJ_. -~ .s~a conquista 
é uma necessidaâe imperiosa para o desen
volvimento nacional e deve ser feita antes 
d~tOCupação da Amazôriia. Para issO já êxiste 
à dispoSiçãO dos produtores rurais um acervo 
apreciável de conhecimentos científicos sobre 
o seu ecossistema e de tecnologias capazes 
de_ tornar as suas médias de produtividade 
as mais elevadas do País. 

Os problemas provocados pelo avanço de 
uma agricultura tecnificada na região dos cer
rados, sem preocupações com o me-io am
biente, poderão parecer o preço a ser pago, 
necessariamente, ao prog-resso e ao desenvol
vimento. Na verdade, é um preço extrema
mente alto e desnecessário. 

E possível, com discernimentO- e vontade 
polífkã., empregar outros mêios, mais caros, 
sem dúvida, mas que não anulam os lucros 
e dão_ resultados ecologicamente ~ais corre~ 
tos e socialmente mais justos. 
. A pesquisa tecnológiCa tem cõ~tado, até 
agora, com recursos suficientes para desen
volver modernos sistemas de produção agrí
cola nos cerrados. Mas já é tempo de se desti
narem maiores iecUiSOs parã. o estudo do 
ecossistema dos cerrados e para o desenvol
vimento de técnicas de preservação dos seus 
recursos genétíoos "(flora: e fauna) e do solo. 
É, urgente conciliar na regíão; o desenvol
vimento e progresso com preservação do 
meio ambieitte". 

Admirável coiilcidência ou não, Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, tive a honra e a sorte 
de participar, a semana passada em WashingM 
ton, da Cc;>nferência Interparlamentar sobre 
Meio Ambiente Global, realizada sob os aus
pícios do Senado dos Estados Unidos, da qual 
fizeram parte representantes parlamentares 
de nada menos que 36 nações dos 5 conti
nentes. 

Do Brasil, a delegação oficia:! foi consti
tuída dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, 
Presidente do Senado e do Congresso Nacio
nal; Jarbas Gonçalves Passarinho, ex-Presi
dente desta Casa, e. de minha pessoa a Câma
ra Federal indicou os Srs. Deputados Amaury 
Müller, Maun1io Ferreira Lima, _CristiOa Ta
vares-Con:êia e Aloísio Vasconcelos. A con
vite do Senado Americano, esteve também 
na conferência o DeputadO Fábio Feldman, 
de_ São Paulo, que foi escolhido como Vice
Coordenador de. um determinado grupo de 
trabalho . 

O objetivo furidamental da conferência era 
co"nscie)ltizar os parlarilentares de todo o 
mundo da necessidade de dotar os Estados 
de instrumentos legais. que· os possibilitem a 
defender e a preservar o meio ambiente, con
Sid~radq um património comum da própria 
humanidade, que dele necessita, realmente, 
de maneira global. 

A Conferência I~terparlamentar sobre 
Meio ambiente Global (IOGE) foi a primeira 
conferência internacional a focalizar estraté
gias parlamentares para resolver os proble
mas ambientaiS globais. Estes problemas têm 
sido identificados cOmo: ·mudança climática 
global, destruição da camada de ozónio da 
estratosfera, perda da diversidade biológica, 
desmatamento e desertificação, degradação 
dos oceanos e dos recursos hídricos, explosão 
populacional e desenvolviJJ?.epto sustentável. 

O objetivo maior da Conf~ré_ncia foi_desen~ 
volver um conjunto de opçóes legislativa ou 
estratégicas que os parlamentares podem de
sejar considerar para a resolução destes pro
blemas globais. Estas opções.. serão compi
ladas em uma "caixa de ferramentas·· de es
tratégias. 

Que os parlamentares, partindo dos mes
mos princípios e das mesmas preocupações, 
exerçam com responsabilidade sua missão 
fundamental de legislar e de fiscalizar, de mo
do que regras bem definidas e precisas orien
tam o Estado e a Nação quanto ao uso e 
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o manejo dos recursos naturais, de modo a 
promoverem desen~olvimento sustentável. 

O Brasil foi destacado através da Confe
rência do Secretário do Meio Ambiente Lut
zemberger, que foi bastante aplaudido; do 
destaque dado ao Presidente do Congresso 
Nacional, Senador Nelson Carneiro; da fun
ção de Vice-Coordenador de grupo de traba-

. lho, exercida pelo Deputado Feldmann, e de 
membro da equipe de redaçãa para o qual 
foi convidado o nobre Deputado Aloísio Vas
concelos. 

Juntamente com o ilustre Senador Jarbas 
Passarinho e os Deputados Müller e Vascon
celoa, fiz parte -do grupo de trabalho que ana
lisou e discutiu o tema: desflorestamento e 
desertificação, por ser assunto ligado díreta
mente ao Brasil, em especial à Amazónia bra
sileira. 

Há que se destacar o reconhecimento do 
esforço que o Brasil vem fazendo para a pre
servação do meio ambiente dentre? dos seus 
limites territoriaiS. 

Aliás, na oportunidade, foram distribuídos 
a todos os participantes exemplares da nossa 
ConstituiçãO impressa ·na Língua Inglesa e 
na Língua Francesa. · 

Foi reco-nhecida a legislação constitucional 
brasileira que dedicou todo o capítulo VII 
ao meio ambiente e o Capítulo VIII aos ín-
dios. -

Foi reconhecido, outrossim, o esforço que 
o País inteiro vem fazendo em termos de 
conscientização e de- aÇões reais e positivas 
em prol da natureza. 

Os temas da -Conferência foram distribuí
dos em_ 7 questões que foram, por sua vez, 
o_bjetivo de debates de outros tantos grupos 
~ trabalho, a saber: 

1 - Mudanças no clima global 
2 - Destruição da camada: _estratos-

férica de ozónio 
3 - Desflorestação e desertificação 
4 - Perda da diversidade biológica 
5 - Recursos oceânicos e hídricos 
6 - CrescimCnto da' população (ex

plosão demográfica) 
7- Desenvolvimento sustentável. 

Dos debates, das discussões, das sugestões 
e das propostas apresentadas por todas as 
delegações e por todos os participantes, surgi
ram as conclusões que constituem o texto do 
documento final da Conferência, que tivemos 
a honra e a satisfação de assinar na qualidade 
de delegado do Parlamento brasileiro, a sa-
ber: · 

"A Declaração de Interdependência 
Ambiental 

Nós, ·os povos do planeta Terra, cons
ternados face à deterioração global do 
nosso meio ambiente comum, ao des
gaste da nossa camada de ozónio estra
tosférica, à contaminação do nosso ar, 
terra e água, à destruição de nossos bos
ques e solos, a intoxicação mortal de nos
sas espécies biológicas e às crescentes 
premonições de mudanças pennan~nte.s 
em nosso clima, e reconhecendo, pnmet- _ 

ro,- que tanto nossas respectivas popula
ções nacionais cçnrio nOssas aspirações 
de desenvolvimento não poderão man
ter-se nem sustentar-se a não ser que 
os índices de crescimento sejam conse
qüentes com nossos progressos em maté
ria de administração e reabastecimento 
dos recursos; 

Segundo, que nenhuma nação ou gru
po de nações pode dominar total~ente 
seus próprios problemas ambientais sem 
a colaboração dos dem~is; 

Terceiro, que a prevenção e a redução 
dOs danos ão meio ambiente provocadas 
a nível global impõem encargos de recur
sos e austeridade, requerem soluções da 
parte da tecnologia e das ciências e não 
podem obter êxito a não ser no caso em 
que tanto os encargos como as soluções 
sejam distribuídos de forma eqüitativa 
entre as nações da terra; pela presente, 
declaranos solenemente, na qualidade de 
administradores fiéis- do património na
tural, do qual dependerão os gêneros ali
mentícioS, a saúde e a pro_s_peridade, as
sim cori:J.ó ·a-Sõlirevivência mesma das ge
rações futuras, nossa decisão _de tomar 
medidas eficazes agora, em nossos res
pectivos países, de acordo com os seguin
tes princípios fundamentais: 

- 1. financiar e aprovar fiOV~ atividà~ 
des de desenvolvimento económico que 

·contribuam para conseguir um cresci
mento sustentável e a conservação dos 
recursos tiatrirais; · 

2. cOntrolar a emissão à atmosfera de 
todos os gases que produzem o efeito 
eStUfa, os Qrodutos químicos que desgas
tani -ã- C:amáda de ozónio e outras subs-
tâncias nocivas; _ 

3. impedir (deter) a descarga indiscri
niin~da e negligente de dejetos, produ
to? q~íçnicos e outros. a:gentes de conta
minàç'ãO __ erii.nOssas terras;oceanos e cur-
sos d'água; - - - -· 

4. fom_e_n_t_ar a adoção de usos e costu
mes agrícolas e florestamentos que res~ 
paldem a proteção das zonas florestais 
e o enriquecimento do solo, de modo 
a impedir o desflorestal!l~q.t~ _e a desf!t1i
ficáção; 

5. promover a conservação da mais 
ampla diversidade prática de plantas e 
espécies animais· e os habitats que são 
decisivos para sua sobrevivência; _ 

6. reduzir as pressões excessivas da 
população, mediante o respeito ao direi
to-de todos os casais de planejar (_)~ama
nho de suas próprias famílias e através 
do estabelecimento de condições que 
fortaleçam a confiança dos pais na sobre
vivência . .de seus filhos; e 

7. propOrcionar em nossas respectivaS 
nações e a nossos vi~nhos, assim como 
através áe nossas instituições internacio
nais, os recursos financeiros, educacio
nais, intelectuais e tecnológicos, as regu
lamentações necessárias, a fim de rever
ter em todo o tempo e para sempre O 
declínio do meio ambiente global. 

· Tendo fé na capacidade e na coragem 
que os homens e as mulheres do mundo 
inteiro têm para conserv~r, renovar, res
peitar suas- riquezas naturais e assim saí~ 
vaguardar o futuro de seu Planeta, ol. 
Membros do Parlamento que subscre
vem a presente oriundos de todas as par
tes do mundo, reunidos na cidade de Wa
shington, aos dois dias do mês de maio 
de 1990, juraram solenemente respaldar 
pessoalmente a presente e instar junto 
aos seus respectivos governos para que: 
ponham em execução esta Declaração 
de interdependência ambiental. 

Ao final, queremos destacar a pe_rfeit~ 
organização da Conferência, tanto a par
te oficial, quanto a paralela, que levara 
aos americanos os encómiosos de todos 
os delegados que, de maneira carinhosa 
e gentil, manifestaram ao Senador Al
bert Gore e a toda a sua equipe respon~ 
sável pelo evento os encómios, os elogios 
e agradecimentos pela acolhida, pelo 
ambiente de trabalho e pelos objetivos, 
realmente, alcançados. 

Aliás. o nobre Senador Jarbas Passarinho 
destacou-se como membro de um grupo de 
trabalho e fez, em nome do Brasil, diante 
de representantes de naçóes de todo o mun· 
do, uma manifestação, dizendo qual era a 
posição real do Brasil face ao problema, e 
gostai ia que S. Ex• fi;zesse a complementação 
deste relato simples e histórico, que merece 
a nossa atençã9. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. 
Ex• u~n aparte, nobre Senador António Luiz 
Maya? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Com 
muita satisfação, nobre Senador J;ubas Pas
sarinho, meu grande amigo e, sobretudo. 
companheiro da grande jornada. 

O Sr. Jarba_s Pas.sa.rinho- Nobre Senador 
António Luiz Maya, entendo que não há na
da a acrescentar, porque V. Ex• fez um relato 
preciso de tudo o que ocorreu. Apenas alguns 
dados, talvez. em primeiro lugar, salientar 
que é o quarto ano deste mandato que estou 
tendo no Senado, e V.Ex• tamb~m. agora. 
e foi a primeira vez que viajei às expensas 
do Tesouro, parcialmente. V. Ex" sabe que 
o nobre Senador Nelson Carneiro conseguiu 
que a nossa hospedagem fosse paga pelos que 
nos convidaram para fazer parte diss_o, E a 
viagem que fiz anteriormente à União Sovié· 
tica. essa foi sem nenhum ônus p<tra o Tesou
ro Nacional. De maneira que pode parecer 
que, em um mês, faço duas viagens_ e sou 
campeão, aqui, mais do que o ilustre Senador 
por Sergipe, o nobre Senador Lourival Bap
tista, .que é o mais perseguido. nesta Casa. 
em termos de viagem. Nfas o importante V. 
Ex" acaba de ler, que. infelizmente. o Senado 
não está dando a atenção devida, exceto_ al
guns companheiros do Senado. e que tem 
uma importância extraordinária. V.·~ há 
de estar lembrado de que, quando chegamos 
à Embaixada do Brasil em Washington, disse: 
-Estamos sendo convidados oara assumir 
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compromissos. E a Ministra Conselheir$ f:.Í· 
Jou: --"Absolutamente, ninguém vai assu· 
mir compromisso aqui. Os Srs. não estão sen
do chamados para assumir cpmpromissos. O 
Senador Maya ac3ba de Ler o compromh.so 
que todos nós a!>siilamos. depois. Claro que 
concordamos. mas assinamos- Interdepen
dência do meio ambiente global". E o slogan 
mais utilizado na Conferência foi iniciado por 
um cientista que nos brindou coín cinqücnta 
e três mirrutos e alguns segundos de uma con
ferência, no próprio dia em que chegamos, 
no domingo à noite, que usou esta expressão: 

"As moléculas náo têm passaporte". Eu até -
melhoraria a fnlse dele dizendo: as moléculas 
não precisam de passaporte. porque elas não 
respeitam as fronteiras c os lindes. Então, 
o problema está, hoje, no convencimento na
cional de que a questão ambiental ultrapassa, 
evidentemente. as divisões territoriais. :É tão 
importailte que. quando em Chernobyl se 
deu um vazamento, as moléculas não pedi
ram licença para passar para o Leste Euro· 
peu; elas passaram e causaram danos. Mas 
tivemos a oportunidade de partiCipar, o Sena
dor Maya, o Deputado Amaury Müller, o 
Deputado Aloísio Vasconcelos e eu, da Co
missão onde praticamente os brasileiros se 
concentraram, que füi a Comissáo de Desfio· 
restamento e Desertificação.- O Brasil, que, 
parece, deixou de ser agredido mundialmente 
pelo problema da Amõ:~zónia, passou a sir 
agredido especialmente por um Deputado da 
Venezuela, cineasta deputado, não sei qual 
é o partido dele na VenezueJa: ele levou um 
croqui, não passa de um croqui. onde traçou 
supostamente a fronteira do Brasil com a V e· 
nezuela, marcou com vários traços verticais 
o que ele acha que são as pistas clandestinas 
dos garimpeiros e saiu-se com esta acusação, 
formal, n·a Conferência. que cu tiVe que reba· 
ter. em nome dos meus companhe-iros: oBra
sil fez o Projeto Calha Norte para colocar 
os militares como vanguarda ou -como ele 
disse - ponta-de-lança. para, em seguida, 
os garimpeiros invadirem a Venezuela. E. 
paralelamente, o Brasil seria um Pais tão sem 
sensibilidade. que está fazendo o genocídio 
da NaÇão dos Yanomamis. Segundo os cá leu· 
los desse deputado, que deve ter urna "esta· 
tistica preciSa", 25,3% do índios já foram 
mortos. De maneira que cu tive que fazer 
uma interv~rtção e, feHzmente, o senador 
americano, porque era semp-re um senador 
americano 'que dirigia cada uma das comis
sões, me deu a palavra e, depois, negou a 
réplica ao deputado porque aquilo não acaba· 
va m-ais. E. no encerramento da Conferência, 
o Senador Nelson Carneiro pediu-me que fa
lasse -em nome da Comissão. E eu. então, 
falei poucos minutos, mas coloquei o que era 
importante para nós. Em primeiro lugar. sa· 
lientei que, a despeito de 93% da floresta 
amazónica estarem preservados. nós tínha
mos grande_ preocupação com o crescimento 
da velocidade do desmatamento nos últimos 
anos. Ora. coloquei duas questões, pela 
orientação do Presidente Nelson Carneiro e 
pela concordância dos ompanheiros; a pri· 
meira. f!!Ostrar que a floresta amazõnica ain· 

do tein .93% da sua cobertura florestal res
guardados:. a segunda, mostrar que nós esta
mos preocupados com o desmatamento nos 
últimos ailos, que, este sim, se continuar na 
razão_ geométrica que está sendo produzido, 
poderemos ter um grave prohlema na Ama
zónia. Em seguida, também. tiw a oportu· 
nidad~ _de dizer que o Brasil tinha atingido 
o sétimo lugar entre as dez nações mais indus
trializadas do Mundo, o que levou o ex-Pre
sidente José Sarney a se equivocar, dizendo 
que era a sétima· economia do Mundo. Não! 
Na verdade, era a sétima potencia industrial. 
porque ultrapassamos o Canadá. E. graçõ:~s 
a isso e os problemas com o pagamento da 
dívida externa e com o crescimento da popu
lação. que foi a área onde ficou o nobre Presi
dente do Senado do Brasil, tínhamos agres
sões sobre recursos humanos e nossos recur· 
sos naturais, mas que tamhém estávamos 
.conscientes da necessidade de tomar posições 
a respeito,· A colaboração bra~ileira, pelo me
nos em relação a Amazônia, foi tranqüila du
rante <1 Confeiência. Não houve maior pro· 
blema a não ser por esse delegado da Vene
zuela. que não conseguiu o apoio da sua Dele
gação. Eritão, aqui está o nobre Senador An· 
tônio Luiz Maya nos brindando com um rela· 
tório completo a respeito das nossas andanças 
por Washington e. inclusive, com o desagra~ 
do que coube a mim, pelo menos de ver a 
minha mala. no transporte de Washington 
a Nov<l Iorque, desaparecer. I!)So me levou 
à conclusão de que a eficiência americana 
não é o que se diz, pelo menos, em relação 
à aviação comercial. De modo que essa colo· 
caç.ão que faz o eminente Senador pareCe-me 

. que o. Senado, provavelmente, através do Se
nador Nelson Carneiro, ainda deverá ter um 
relatório da Comissão. que ê o próprio re\ató· 
rio do Senador António Luiz Maya, que est<í 
muito bem feito. Foi uma experiência fasci
nante. E nós a~sinamos - o nobre Senador 
Antônio Luiz Maya e eu -pelo menos, te
mos certeza de que nós doi!-. <Jssinamos a nossa 
esidente Nelson Carneiro e os outros mem
bros da Delegação conseguiram assinar a de· 
claração, porque ela estava sendo colocada. 
imprimida e entregue a nós, praticamente no 
momento em que já estávamos indo para o 
aeroporto. De modo que V. Ex·· me pediu 
participasse do seu discurso e cu peço a V. 
Ex• que me mantenha nele. ao contrário da
quele cavalheiro que, certa vez. fal:.tva muito 
aqui, dando um aparte ao orador, e este vol
tõu-se para o Presidente e disse: '"Presidente, 
peço a V. Ex'' que retire esse cavalheiro do 
meu discurso", porque ele estava interrom
pendo dem-ais. V. Ex". não! Que abrigue. por 
obséquio. essa colocação. 

--o-sR. ANTÓNIO LliiZ MAYA- Muito 
obrigado, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Não tem a rriinha fala o caráter propria· 
mcntt.: de relatório; é. apenas. um histórico 
sobre a nos:,a viagem. dizendo os motivos 
pelos quais nós nos deslocamos daqui para 
essa Conferência Interparlamentar sobre o 
Meio Ambiente Global. O relatório. :,t.=m dú
vida alg~:_~ma, tení a participaç;,io de V. Ex'. 
que-Será o cabeça de chapa. com o nobre 

Presidente Nebon Carneiro, que se encontra 
aqui ao meu lado. 

Apenas, para concluir, diria, ao final deste 
simples relato histórico, que proponho à Me
sa Diretora do Senado Pederal que, em nome 
da Delegação Brasileira ao evento, apresente 
as congratulações e os agradecimentos pelos 
resultados alcançados dos trabalhos realiza
dos pela Conferência Interparlamentar sobre 
o Meio Ambiente Global. ao nobre Senador 
americano Alb..::rt Core Jr. 

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presi
.dente. (Muito bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Antônio 
Luiz Maya o Sr. Alexandre Costa, 2~ Vi· 
ce-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocUpada pelo Sr. Pompeu 
de Sousa, 3~ Secretário. 

O SR. PRES_IDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra para uma comunicação, 
ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARl-OS PATROCÍNIO (PDC -
TO. Como Líder, para comunicação. Sertl 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores a minha palavra, nesta oportuni
dade, é. para comunicar ã Mesa e aos emi· 
nentes Senadores o meu desligamento, nesta 
data, do Partido Democrata Cristão. 

As razões que lile levam a tal atitude, Sr. 
Presidente, dizem respeito ao meu insurgi
menta contra as atitudes do Governador do 
meu Estado, Sr. José Wilson de Siqueira 
Campos, que, num só dia, interveio em qua
tro municípios, desconhecendo os princípios 
constitucionais legais, usando apenas o arbí· 
trio, a ditadura e a prepotência, quando toda 
a Humanidade as repulsa. 

E, após maís de três meses das interven· 
ções, aguardava que o Tribunal de Justiça 
do nosso Estado julgasse as liminares impe
tradas pelos Prefeitos cassados. -E temia, Sr. 
Presidente, Srs~ Senadores, houvesse uma 
procrastinação desses julgamentos, o que já 
está acontecendo. 

Evidentemente, a Justiça não determina 
prazos específicos para julgamentos dessa es
pécie. Mas, em entendimentos com os Advo· 
gados dos Prefeitos, fiquei sabendo que o 
Tribunal de Justiça já está procrastinando o 
julgamento. Estive, ontem e_anteontem, no 
Ministério da Justiça, no Supremo Tribunal 
Federal, solicitando, se possível, a interve~ 
niéncia dos seus Titulares, no sentido de que 
o Tribunal de Justiça possa julgar em tempo 
hábil. Mas, temo, Sr. Presidente, que os Pre
feitos ficarão <lfastados dos seus mandatos 
até o final da intervenção estipulada, que é 
de 360 dias. 

Quero, nesta oportunidade em que o Parti· 
do da Democracia Crista aumenta seus qua
dros e sua representação pela adesão de bri
nhantíssimos parlamentares, como os nobres 
Senadores Carlos Alberto, Gerson Camata, 
João Menezes, Leopoldo Peres e outros par
lamentares da Câmara dos Deputados, la
mentar tenha que tomar esta atitude, mas 
o faço em nome da justiça que, te ilho certeza:, 
haverá de prevalecer no nosso Estado e, por 
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uma questão de coerência, não posso ficar 
nas fileiras da Democracia Cr:Jstã, quando seu 
maior mandatário, o- seu líder maior, o Go
vernador Siqueira C3.ritpos·pratiC:a iiljU.Sfíça 
de toda espécie no Estado de Tocantins. Por
tanto, considero comunicado oficialmente o 
meu afastamento do Partido da Democracia 
Cristã.- Ird, junto com os outros Senadores, 
sem Partido, durante algum tempo e segUndo 
o nosso pensamento, continuar a dar o apoi
mento indispensável ãs medidas do Presiden
te Fernando Collor de Mello, já que entende
mos que elas são essenciais e neCess'áriaS para 
a reordenação econômica e social do nosso 
País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a paliivra ao npbre Senador José 
Paulo Biso!. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. 
Pronuncia o segUinte discurSo.)- Sr. Presl· 
dente, Srs. Semi.dores, o Presidente Fernan· 
do Collor de Mello exonerou o Governador 
do Amapá com fundamento numa regra geral 
de Direito, que é a da demissibilidade ad 
nutum dos governadores nomeadO'S. 

A indicação feita pelo Presidente do novo 
Governador, passou pela Comissão de Cons· 
tituição, Justiça e Cidadania, embora se hou· 
vesse argüido, preliminarmente, que a ques
tão da constituciotialidade da exoneração es
tava sob judice, porque o Governador exone
rado ingressou com ação competente no Su· 
premo Tribunal Federal. 

Venho a este Plenário e a esta tribuna ma· 
nífestar a minha desconfonnidade e o meu 
desconforto com a decisão da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Vale dizer, 
considero a exoneração do Governador do 
Amapá uma grotesca inconstitucionalidade. 
Tenho ouvido múltiplos discurs_os, neste Se·' 
nado, no sentido de revelar a significação de 
nossas atividades, enquanto Legislativo, e no 
sentido de que não há nenhuma hostilidade 
entre o comportamento do Executivo e o 
comportamento do Legislativo. Diante des
ses discursos, trouxe em minha algibeira um 
paradoxo de Oscar Wilde, que diz: 

"Somente as pessoas superficiais não 
julgain pelas ãparéncias. O -miStério do 
mundo está no visível e não no invisível." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não discu
to, neste momento pelo menos, a necessidade 
do Plano de Estabilização; não discuto sequer 
a escolha do Plano, mas afrrmo, disposta· a 
qualquer discussão, que este Plano de Estàbí· 
lização Económica conteve - e não existe 
mais volta- um processo de desestabilização 
institucional. A institucionalidade está piso
teada e isso significa, nobres Senadores, que 
V. Ex~ não são mais cidadãos, a cidadania 
está espezinhada. Com o desfazimento brutal 
da institucionatidade nesse País, precisamos 
apenas lembrar uma experiência de toda a 
História de todos os países do mundo, segun· 
do a qual, embora difícil, é menos difícil com· 
por uma econoniíã- Clesagregada do que re
c.ompor uma institucionalidade._ É oportuno 
lembrar que, em 1946, perdemos a institucio· 
nalidade para levar perto de 30 anos na árdua 
tarefa de recompô-Ia e, em seguida vê-la des
manchada em poucos dias. 

Sr. Presidente, o Presidente da República 
tenl legitii:n·aça-õ -COnstitucional; depoís de cer· 
ca de trinta anos, temos um Presidente com 
legitimãção conStitucional e legal; foi eleito 
pelo povo, segundo as regras da legalidade 
eleitoral. .. . .. . . 

Sr. Presidente, este Presidente da Repú-
blica, ado pela constitucionalidade, ti-
nha imação ·causal para apresentar um 
P1an te de Estabilização Ecpnômica, por· 
que a· País- todo mundo disse, _e e~_rc;:pito 
-eStaVa â beira da hiperinflação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este Presi· 
dente da República, com legitimação consti
tucional, como Presidente, com legitimação 
causal para o Plano, tinha legitimação modal, . 
porque a Constituição que elaboramos e foi 
promulgada em 1988, __ criou a Medida Provi· 
sória._ S. Ex•_ tiÍ1ha três legitimações: .constitu
cional, modal e causal. E desde o seu primei
ro momento de administração, pisou em cii:na 
da sua própria legitimação constitucional, pi· 
sou em cima da legitimação causal, pisou em 
cima da legitimação modal, e nos fei engolir 
submissamente, um processo de desinstitu· 
cionalização nunca jamais ocorrido com se· 
melhante vertigem neste País. E adiant.a? 
Adianta levar a cabeça e dizer que somos 
o Senado da República? Adianta levantar a 
cabeça e dizer que somos o Congresso deste 
País, se não há Poder Legislativo, salvo na 
Presidência da ·República, que é o grande 
Legfslãàor deste País? Adianta levantannos Se quiseirnos recompor a dignidade do Le

gislativo brasileiro, a primeira coiSa que deve
mos fazer é limpar a nossa visibilidade. Não 
vim, aqui, denunciar o Presidente Fernando 
Collor, nem sequer criticar S. -Ex~ no sentido 
de seu comportamento na dimensão econó
mic-o-financeira do País. Não posso deixar 
de gritar, se for possível e necessário, que 
as Medidas Provisórias que deram forma le
gal ao Plano de Estabilização Económica do 
Presidente Collorsão, no seu conjunto, es~ru
turalmente, inconstitucionais. Isto signifíca 
que a nossa primeira visibilidade consiste em 
que, após a assunçc'io da Presidência da Repú· 
blica pelo Sr. Fernando Collor de Mello
perdoem-me a expressão-, temos engolido 
inconstitucionaliáades. 

a cabeça e diz_~ que somos o .. Senado da Re· 
pública, que somos o Congresso Nacional, 
se as institucional_idades estão consolidadas? 
Admito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
fomos colocados agressivamente contra q 
muro. Admito que tínhafi:l:OS uma dificuldade 
insublimável, quiçá, pois se não votássemos 
o Plano, que já estava em prática, evidente· 
mente~ enfpurrarfamos o País paiã u:ffia des~ 
graça maior. Mas isso não nos autoriza a dei
xar de fazer a autocrítica necessária no senti.: 
do de que cooperamos para a desinstituciona· 
lização d~te País. 

Quero ver o Senado da República, a Câma
ra dos Deputados, enfim, o Poder Le$islativo 
reerguer e reconstruir essa instituCionaiida· 

.. 
de. t quanto tempo vamos levar para isso? 
E aqui passamos, com a exoneração do Go
vernador do Aihapá, por uma pequena in
constitucionalidade, mas esta é assimilada de 
fonna diferente, porque o fato é irrelevante. 
Isto significa que estatnos entrando naquele 
abismo, para o qual nos empurra o talento 
lúdico do Presidente da República, que é um 
sábio em matéria de uma espécie de jogo, 
que eu chamaria jogo de Catalização. Prestam 
bem atenção, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
essa exoneração está sub judice e o Relator, 
o e;x:traordinário Senador Afon~o Arinos, le
vantou a preliminar. o-que significa a expres
são sub judice? - Signficia que o Poder J udi
ciário assumiu a responsabilic:lade _da decisão 
e da definição. Ora, corria· é qué o Poder 
Legislativo interfere nesse _processo_ sob o 
pretexto de que o Ministro Célia Borjá, do 
Supremo Tribunal Federal, não concedeu li
minar? Do ponto de vista, do exercício de. 
uma inteligência crítica, o Ministro Célio 
Borja que me perdoe: S. Ex• cometeu um 
erro de Direito elementar. _ 

Os fatos estão aí mOstrando. O· Governa
dor está com a questão ajuizada e já foi exo
nerado e já está sendo substituídO e é a isso 
que estou chamando <;ie jogo de fatalização. 
Quando esses fatos estiverem cons-umados, 
por maior que venh?- a ser a constituciona
lidade do retorno do Governador, nós sabe
mos, S. E~ não retoinará, jamais! 

Assim como nós estamos sendo instrumen
talizados como sujeitos ativos desse jogo de 
fatalização, assim também, depoiS que deci
dirmos aqui, o Supremo Tribunal Federal en
contrará a interpretação necessária para tii:-ai-
o corpo fora. 

Adianta afirmarmos que somos um Poder? 
Adianta assumirmos esta tribuna e nos _epfu
recermos com a violência das críticas? E só 
nos defendemos das críticas, elas próprias dis
torcidas, porq~e incidem sobre o superficial, 
já que na imprensa do Brasil não existe uma 
crítica polltica sólida e organizada. 

Mas o principal é o ex.ercício do Poder Le-· 
gislativo, e quem é que está exercendo esse 
Poder na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal? Onde é que está essa invisibilidade? 

Uma interpretação, Sr. Presidente, Srs_ Se
nadores, tem divet'Sos sentidos: interpretoar 
pode ser clarear, explicar o sentido de um 
texto, mas interpretar pode ser desentranhar 
do texto um sentido oculto, e interpretar po
de ser também adicionar ao texto o sentido 
que ele não tem. Das três possibilidades, res· 
salvada a hipótese de atualização, a terceira 
é incorreta, pelo menos juridicamente, pois 
no mundo jurídico a interpretação não tem 
a reflexibilidade infinita da interpretaçã,o da 
arte. No Direito, existe U~a objetalidade. 
As fontes do DireitO eStãO ã:í para determinar 
os limites da possibilidade '{Je desentranhar 
coisas ocultas ou de adicionar coisas novas. 

Vejam, Sr. Presidente e 1Srs. Senadores: 
quando os povos primitivos tinham os seus 
mitos, eles não os interpretavam. O pensa
mento selvagem desses povo~ organizava lo
gicanfente - apesar de selvagens -as 'suas 
vidas, mas naquilo que não tinham como co-
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nhecer eles colocavam o mito, que para eles 
tinha, literalmente, a significação manifesta. 

De repente, os mitos foram percebidos co· 
mo contrariações da realidade; então, foi ne
cessário criar um tipo de interpretação que 
pode ser chamada de interpretação que trans
forma o texto. Foi assim que os gregos primi· 
tivos admitiram a relação de Zeus com Leto 

· como um adultério! Mas um deus, por ser 
deus, podia. Posteriormente, os gregos mais 
avançados tiveram que dizer que tal adultério 
mitológico foi necessário porque a relação 
de Zeus com Leto era uma relação entre o 
Poder e a Sabedoria. 

Mais tarde, bem mais tarde, Filon inter· 
pretou a epopéia dos israelitas atravessando 
o deserto, o Mar Vermelho e outras coisas 
durante quarenta anos, como uma alegoria 
da libertação da alma, do espírito. 

O Cântico dos Cântidos é Um poema eróti
co. A interpretação Rabínica e a Cristã trans
formaram esse cântico erótico num cântico 
espirirual. Acho que a espiritualidade não 
pode ser erótica, embora o erotismo possa 
ser, de algumo modo, espiritualizado. 

É isso a interpretação transformadora de 
um texto que- me perdoem os Companhei· 
ros,- a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cídadania fez nesse caso. Imaginem, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que se disse que 
a questão era polêmica, e não Vejo polemi· 
cidade alguma nela. Disseram que era preciso 
tmzer leis complementares para interpretar 
o que a Constituição ditou, invertendo-se tu· 
do em interpretação jUrídica, pOrque juridi· 
camente se interpreta a lei à luz da Consti
tuição e não a Constituição ã. luz da lei. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se disse 
que um território é Uma autarquia e que, 
conseqüentemente, o Governador é demis
sível; e se disse que não se pode interpretar 
um texto legal senão no seu contexto. Agora 
vou dizer o que é mais escandaloso: não foi 
perguntado nem questionado o que é uma 
disposição .constitucional transitória. Nin
guém se perguntou isso. Engraçado! E eles 
interpretar~m a posiÇão constituéional transi· 
tória como se interpreta uma lei. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as dispo
sições constituciOnais transitórias nâo têm ne
nhuma característica de lei: elas não são ge· 
rais;elas não têm a característica fundamen· 
tal da lei que é a generalidade. Isto significa 
que elas não tém lato senso; só têm stricto 
seosu. E-n1fi~ém questiOnOu isto.-

Sr. Presidente, as disposições constitucio
nais transitórias não têm tipicidade. As leis 
têm tipicidade; as leis prevêem uma família 
de fatos, uma espécie de fatos. As disposições 
constitucionais transitórias não contêffi tipos: 
contêm a descrição, a determinação indivi
dual de um fato. E, depois, vejam que coisa· 
interessante: se disse que era necessário inter
pretar o art. 14, §§ 29-e_3~--do Ato das Dispo· 
sições Constitucionais Transitórias no con
texto. Nobres Srs. Senadores. as disposiçóes 
Constitucionais transitórias são feitas objeti· 
vamente para tirar do contexto! Compreen
deram? Interpretaram o texto de uma dispo
sição transítClría com as regras da lei~ e a 

disposiç-ão transitória é a negação,_ por hipó
tese e por defiriiçâõ,- da lei; ela não tem ne
nhuma das características da lei; ela tem a 
característica fundamental de excluir do texto 
permanente certas hipótes_es individualmente 
determinadas. 

-Então, quando o§ 39 do_art. 14, do Aio 
das Disposições CoiiStitUcioriais Transitórias, 
diz: 

§ 3~ O PreSidente da República até 
quarenta e cinco dias após a promulga
ção da Constituição, encaminhará à 
apreciação do Senado Federal os nomes 
dos governadores dos Estados de Rorai
ma e do Amapá que exercerão o Poder 
Executivo até a·inStalã.ção dos novos Es· 
tados com a posse dos Governadores 
eleitos, quando elaboramos essa regra, 
excluímos o fato da regra geral das autar
quias, explicítainente. ·se quiséssemos 
que o governador entrasse na regra ge
ral, que os governadores de Roraima e 
do Amapá entrassem na regra geral, nós 
simplesmente não teríamos escrito odes
necessário, a saber: " ... que exercerão o 
Poder Executivo até a instalação dos no
vos Estados ... " 

. Evidente, Srs. Senadores, es-Sa regra cons· 
titucional transitóri~ é só p~_ra regular o caso 
de Roraima, cujo governador não se inte
ressou· em prosseguir, porque quer disputar 
as próximas eleições, e o cas_a do Amapá é 
uma regra sem típo; o que ela contém é uma 
definíçâo,-uma determinação individual de 
um fato. Quando esse fat'o se exaurir, ela 
se exaure. E vejam V. Ex!!=: além de não 
haver sentido em interpretar uma regra que 

. excetua a regra geral, a partir do contexto, 
aléiri de, por definição, ·uma regra constitu
cional transitória ser a negação do contexto, 
além disto, o contexto é desfavorável a essa 
interpretação; pois foi necessário o recurso 
ãs duas leis complementares para concluir 
qUe b Governador do Amapá era exonerável, 
procedimento aqui mesmo proibido, porque 
está escrito no § z~, a sabe!: 

.. "Art. 14. .. ............................. . 

§ z~ Aplicam-se à transformação e 
_jn_stalação dos Estadosde R9raima e 

Amapá as normas e critérios seguidos 
na criação do Estado de Rondônia, res
peitado o disposto na Constituição e nes· 

-te Ato." 

Observe-se o detalhe: "Neste Ato", o das 
Disposições Constitucionais Transitória-s: is
to nem precisava ser dito; e foi. Quer dizer, 
o que está escrito neste Ato, óAto das Dispo· 
siÇões ConstituCionais Transitórias, obstacu
liza qualquer recurso a qualquer outra lei, 
seja ela çomplmentar ou- não. Está escrito 
aqui! Mas o fato em si não me impressiona! 
O que me impresSio"n·a õ.ãó é que não saiba
m·os·o que ·seja uma "irieidéncia juridicamente 
conceituada, porque a incidência_de uma nor
ma jutídica é um fenômeno lógico, a vontade 
do aplicador não interfere. E a aplicação vo~ 
tuntarista de uma lei é outra' coisa, E, cons
-ciente ou iilcoriscientemente, o que esfá ãcón· 

tecendo é uma aplicação voluntarista que ne
ga a incidência, fenómeno lógico que tem 
o caráter da fatalidade, da inevitabilidade. 
É isto o que me impressiona, e é por isso 
que pergunto: adianta assomarmos a esta tri· 
buna e dizermos que somos o Senado da Re
pública'? As noSSis visibilidades contém mais 
mistérios do que as nossas invisibilidades. 

Se quisermos retomar - e retomar signi· 
fica que já perdemos- o Poder Legislativo, 
não podemos, em hipótese alguma, entrar 
no jogo de Catalização que expressa, revela 
e desvela uma inteligência soberba da Presi
dência da República. Ele fataliza! Votamos 
inconstitucionalmente: no conjunto, na estru
tura do Plano de Estabilização, pela fatali· 
da de. Mas a mesma fatalidade não existe nes
te caso irrelevante do Governador do Ama
pá. Isso é uma jogada política, política-elei
toral, não tem relevância. Não podemos nos 
acumpliciai, não podemos ser cúinplices de 
inconstitucionalidades! Temos que resistir. 
Está difi'cil, está dramático, eStá doloroso, 
mas precisamos resistir! 

Isso me lembra, Sr. Presidente_ e Srs. Sena· 
dores, que a História tem sido exagerada
mente comparada com um tre_m, uma loco
motiVa com vagões. Vefam v: Ex!!=-se aHistó· 
ria é Um trem, cUidado, porque já na votação 
das Medidas Pr.ovisórias descemos do trem 
numa estação provinciana; se-ntãmoS nUm 
banco e adormecemos. Agora, resta saber 
se; como aconteceu com Leon Tolstoy, al
guém virá sacudir os nossos ombros e o nosso 
corpo cairá obliqüamente, e ele v~rificará que 
estamos serenamente mortos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a História 
é um processo; o que não está no processo 
não está no mundo. Como acontece· com o 
Direito: quod non est in acto, non est in mun· 
do. 

Srs. Senadores, quero saber se nós, o Sena
do Federal, se o Congresso Nacional está no 
mundo, está no processo, está na História; 
ou se vamos continuar a aceitar esse jogo 
de fatalização, que me lembra muito um certo 
futebol totémico que Claude Levi-Strausss, 
no livro "O Pensamento Selvagem", men· 
ciõlla, pata diferenciar o jogo do rituaL 

Um povo totémico africano jovava -tal
vez até ainda jogue, não sei-_ futebol, mas 
a partida não terminava enquanto não esti
vesse empatada, quer dizer, jogar-se joga· 
va~se mas, fundamentalmente, o jogo não era 
jogo, era·um ritual, tinha que ter determi
nado resultado. _yencer e vencer, ou seja, 
não- há jogo. O jogo do Presidente ritualiza 
nosso jogo. 

Estamos reduzidos a uma condição totê
mica ritualística. Participamos de um ritual, 
porque a questão, do ponto de vista do E:te· 
cutivo, é vencer e vencer,, o que significa que, 
do ponto de vista do Legislativo e do Judiciá~ 
rio, é perder e perder. 

Estamos dessubstanciados, o Presidente da 
República colocou no bolso a. sua legitimação 
constitucional. Digo bem, no bolso, ou na 
cesta de lixo? Colocou na ceS-ta de lixo a sua 
legitimação causal, fática; colocou na cesta 
de lixo a sua legitimação- modal, e faz do 
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Congresso o que bem entende. E não adianta 
vir aqui e dizer que nós somos o Senado da 
República, e ir ali e dizer que nós sOmos 
a Câmara dos Deputados, e ir acolá e dizer 
que nós somos o Congresso NacionaL Nós 
não somos nada disso, porque ser isso é exer
cer poder! Ser Senado, ser Câmara, ser Con
gresso é exercer o Poder Legislativo, e o Po-

. der Legislativo, hoje, se chama Presidente 
Fernando Collor de Mello. S. Ex' legisla. Se 
V. Ex"' quiserem, legislem em bagatelas~ le
gislem se quiserem, legislem para formar invi
sibilidade e esconder visibilidades. 

Trouxe a minha veemência pata que come
çemos a ser humildes, porque sem a humil
dade de baixar a cabeça nós não voltaremos 
a erguê-la! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~ me V. 
E~ um aparte? , 

O SR. JOSÉ PAULO llrSOL - Ouvirei 
V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, 
lamento, inclusive, interferir ·na pronuncia
mento de V. Ex•, porque o meu· aparte é 
mais de satisfação, de ordem pessoal - um 
leigo como eu·, podendo dizer que cOnéordo 
com um jurista- cOmo V. Ex• Na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania tive 
oportunidade de votar com a preliminar apre~ 
sentada pelo nobre Senador Afonso Arinos, 
que era Relator da matéria.- Quando S. EX' 
teve de se retirar, o Senador Maurício Cor
rêa, que é um ilustre jurista também nesta 
Casa, apresentou -parecer. E eu tive oportu~ 
nidade de levar quase uma hora discutindo 
a questão, mostrando a inconstitucionalidãde 
da medida. Como não tenho a argumentação 
e a cultura jurldica de V. EX!', não consegui 
convencer ninguém. Fui voto solitário naCo· 
missão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania .. 
Levei uma hora tentando convencer os meus 
Colegas e não consegui, mas vejo, com Satis
fação, que os argumentos que V. EXl' com 
muito brilhantismo defende, foram os mes
mos que defendi naquela ocasião, como tam
bém tive oportunidade de deixar nos Anais 
do Congresso a minha manifestação pela in· 
constitucionalidade das medidas provisórias. 
Sbu leigo, repito, mas procuro estudar e dis
cutir as matérias com aqueles que conhecem 
Direito e, pelo menos como manifestação da 
minha consciência, dizer o que penso e trazer 
ao conhecimento da Casa o meu pensamento. 
Se não é aceito peta maioria, ,lamento, mas 
estou plenamente de acordo com o que V. 
Er- afirma, com o seu brilhantismo, e esse 
parecer. que foi vitorioso, deve ser exami
nado ou reexaminado para ver como agire· 
mos em Plenário. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Nobre Se· 
nadar Jutahy Magalhães, o que V. Ex~ adicio
na ilO meu discurso é a complementação ne
cessária para que ele não resulte demasiado 
pobre. Ouvi,-nos últimos dias, numa conversa 
comum, cotidiana, referência de um Procu· 
rador, do Rio Grande do Sul, no sen-tido de 
que era estimulante vir ao Senado Federal 
e ver a maneira pela qual V. EX" trabalha, 

persistente_, delicada_ e produtiva. Com isto, 
digo tui:10: se" _V. Ex• adiciona um sentido ao 
nielldíscurso, ele adquire condição de subli
mação axiológica, isto é, valorativa. Muito 

· obrigado!_ 

O Sr. Ronan TitG - Permite;me V. Ex~ 
um aparte, nobre Senador José Paulo Bisol? 

o-sR. JOSÉ PAULO BISOL- Ouço, com 
prazer, o aparte 9o nobre Senador Ronan 
Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador José 
Paulo Bisai, urna vez V. EX1' veio em socorro 
deste Parlamentar, que não teve o privilégio 
de ser iniciado nas Ciências J urfdicas, quando 
lutava desesperadamente para que não fos~e 
inclUído na Constituição o direito adquirido. 
Entendia - e continuo entendendo - que 
o lugar do direito adquirido é na introdução 
do Ccj,digo Civil. No entanto, não sou bacha· 
rei em Direito. Hoje, volto a me intrometer 
nessa seara, que é priVativa de alguns iiumí~ 
nad_os, pelo menos é o que se· quer deixar 
transparecer. No entanto, está acontecendo, 
como diz V. Ex•, algo muito grave, de gravi
dade fora dos limites. Uma vez, aqui, citei 
o caso de um filme- os artistas quase sempre 
vão à nossa frente, para nos fazer entender 
os fatos.- Citei o_ julgamento- de Nuremberg 
em que estava sendo julgado o Ministro da 
Justiça da Alemanha nazista, e que, num de
terminado momento, ele se propusera, desde 
o infciO, a•não falar, a só ouvir. Mas, depois 
de. observar a postura do juiz, durante o tem

. po todo, a imparcialidade e a busca da verda· 
de, ao firíal, ele se aproximou do juiz e disse: 
"MM. Juiz, gostaria que V. Ex' soubesse que 
não sabia que a coisa tinha chegado aonde 
chegou". Ao que o juiz respo"ndeu "chegou 
aonde chegou, no dia em que o Senhorconde
n·ou o primeirO ínocerite para servir ao Esta· 
do, para servir ao Füh~r". No primeiro dia 
ein _que arranhamos a: Constituição é que o 
crime-lodo acontece. E aconte~':l· Isso aqui, 
me de_culpe, mestre de Direito, JUiz, Desem
bargador José Paulo Bisai, ou temos que rei
ventar o Português, reinventar o dicionário 
ou, então, carece de interpretação. Vamos 
ler, para que todos ouçam, o art. 14, § 3' 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias: 

"O Presidente da Repúbiicã, até qua
renta e cinco dias após a promulgação 
da Constituição, encaminhará à aprecia
ção do Senado Federal os nomes dos Go
vernadores dos Estados de Roraima e 
do A-_Illapá, que exercerão o Poder Exe
cutiVo-afta ii:Jstalaçáo dos novos Esta· 
dos, OOffi_a_ posse dos Governadores e lei~ 
tos". 

futerpretar o que acíUi?-Querer substituir 
as palavras'? Entendo a indignação de V. Ex•, 
porque estou indignado desde o momento 
em que soube do fato. Peguei a Constituição, 
li. Veja, nobre Senador, todos nós estamos 
assistindo a um concerto, em quase toda a 
Nação, de desmoralização do Poder Legisla
,tivo. Assisti a programas inteiros, muito bem· 
mon~ados, em que se confundia o Poder Le-

gislativo, por exemplo, com sentenças de juf· 
zes; outras vezes, com--d funcionário do Tli
bunal de Contas. E aquilo tudo numa tenta
tiva de desacreditar o Poder Legislativo. 
Olhem, é fácil perceber quando se quer ferir 
de morte o Poder Legislativo! O objetívo fi
nal, nós todos sabemos. Eu já disse, certa 
vez, aqui, que não conheço nenhuma demo· 
cracia do mundo funcionando sem Poder Le
gislativo. Conheço, às vezes, algumas ditad~
ras funcionando com um simulacro·de Legis
lativo. Fizemos uma Constituição, ficamos 18 
meses, quinhentos e tantos homens escolhi
dos pelo voto popular, Onze milhões de pes
soas, segundo as roletas, passaram por aqui 
dando suas opiniões. Devo dizer a V. EX'
que eu até não concordava com alguns dos 
artigos, em determinado momento._ Mas ju~ 
rei, nobre Senador, respeitar esta Constitui
ção que ajudei a fazer, participei da su·a cons· 
trução. Se Ela, amanhã, for rasgada lá fora, 
devemos nos indignar. Mas ser rasgada aqui 
dentro, desrespeitada aqui dentro, com sofis
mas? Usar a inteligência para anular todo 
esse trabalho, que é um soerguimento da de-_ 
mocracía, aproveitar-se de um -fim -de tarde, 
em que o Presidente da Comissão teve que
viajar, assim como os demais juristas, para 
perpetrar esse crime? Será que se pensa que 
foi -apenas um "golpinho", tirar um Gover~ 
nado r? Será que se_ pensa que_ isso fica cir-_ 
cunscrito a um ato? Niml fini de- tarde, tira· 
mos um governador. vamos l!olocar outro, 
uma "jogadinba" política ... Será que é uma 
"jogadínha" polftica rasgar a Constituição 
que elaboramos e juramos, aqui, nõ sacrário · 
da democracia, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania'? Pelo amor de Deus!-

O SR. JOSJ!: PAULO l!lSOL- Nobre Se
nador Ronan Tito, agradeço o brilhante apar
te de V. Ex~. que- dá um perfil, uma signifi
cação que a minha palavra não teria condí
ções de alcançar. 

V. Ex• dis_Se.bem:. esse é um texto que, 
como é explicitamente excludente de um fato 
da incidência de regra geral, ele só pode ser 
interpretado strlcto senso. 

Além disso, como demissibilidade ad nu
tum, é ato de discriCionaridade jurídica, s.ó 
pode ser interpretado stricto sensu. DiscriciÇ;
miríedade não pode ser ampliado 

Talvez o que aconteceu tenha sido um mer
gulho psicanalístico na lei. porque, realmen
te, a interpretação- moderna se complexizou 
com a emergência de gênios como Marx, que 
com sua broca sábia perfurou profundamente 
o inconsciente da economia; e de Freud, que 
íez.a mesma coisa na subjetividade e na cultu
ra, a partir dos quais tudo parece ter um senti· 
do manifesto e outro oculto. É preciso desce· 
brir o -sentido oculto para se voltar ao sentido 
manifesto. Mas, isso vale para a interpretação 
psicanalítica dos problemas individuais e_dos 
problemas coletivos, do ponto de vista da 
consciência, que são na medida em que o 
são. Mas, não vale parj! a legalidade, porque 
o Direito tem que ter um mínimo de objetí· 
vidade ou objetalidade- e são as fontes do 
Direito que determinam esses limites. 
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V. Ex~ mencinou uma película cinemato
gráfica. Há poocos· dias, a Globo exigiu uni. 
filme em que se focalizava- esse ásssunto. O. 
intérprete era o filho de Kirk Douglas, Mi· 
chaelDouglas; ele era um juiz e cumpTia rigo· 
rosamente a lei. E quando faltavam pressu
postos legais, ele soltava os criminoSOs e~ ia 
para casa com a consciência pesadíssima; 4 'es· 
tou soltando criminosos que vão repetir os 
crimes". Aí, ele foi convidado por um amigo 
para participar de uma socieda_d~ secreta de 
juízes, que ietomavani esses- casos em que 
a lei mandava soltar por falta de satisfação 
de um pressuposto e julgava somente o con· 
teúdo e, depois, por um mecanismo também 
criminoso e clandestino, eles matavam o jul· 
gado, executavam. De repente, esse juiz viu 
que ele próprio participou de um julgamento 
para executar dois supostos criminosos, e lhe 
veio .uma prova complementar, que foi a 
emergência dos verdadeiros criminosos, o 
que demonstava a inocência dos condenados. 
Retiniu essa sociedade secreta de juízes, e 
estes disseram: "agora; não podemos mais 
voltar atrás, porque romperíamos_ a nossa 
clandestinidade e a polícia descobriria o nos· 
so segredo". O pobre juiz, então, descobriu 
-este é o sentido do filme --que mais vale 
obedecer à institucionaíidade que, por seu 
formalismo, às vezes, faCilita os caminhos-do 
crime, do que assumir a Justiça como uma 
função da consciência individualmente deter· 
minada de um ou dez homens.. 

·Esta lição me pareceu importante, O Brasil 
não sabe que sem institucionalidade nenhum 
povo é feliz. Pode até alcançar, plenamente, 
exitosos resultados na estabilização econó· 
mica. Sem institucionalidade, não há cidada
nia. Não teremos como sentir segurança so· 
bre os nossos direitos e nem teremoS-como 
definir adequadamente os nossos deveres~ 

A institucionalidade é a origem-dos Pode--. 
res legítimos, porque poderes são instituiÇões 
e isso está evidente neste dramático periodo 
histórico-da nossa nacionalidade. 

Agradeço; pOrtanto, a V. Er o brilhante 
e substancioso aparte, nobre Senador Ronan 
Tito. 

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

O SR- JOSÉ PAULO JIISOL- Nobre Se· 
nadar Leite Chaves, V. Ex• tem o aparte. 

O Sr. Leite Chaves- Nobre S-enador José 
Paulo Bisol, ouço, com muita atenção, o Pro· 
nunciamento de V~ Ex• Aliás, não me causa 
admiração, porque já ouvi outros, e, antes 
de conhecê-lo.., já sabia do seu passado como 
Jurista, como Juiz e corno Desembargador 
no Sul. V. Ex~ é um estudioso do Direitll 
e com ele vive atualizado. E não é apenas 
a regra passageira, a regra positiva; V. Ex" 
vai aos seus fundamentos filosóficos mais pro
fundos, inclusive, ao Direito natural de 
Stammler. Eu participei nos debates da Co· 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
exceto na votação final. E posso dizer a V. 
Ex~ que foram instantes até de grandeza. Não 
sei se V.. Ex•, Membro da ComissãO, não pôde 
estar presente naquele momento. Mas eu me 

coloco n;1 questão da seguinte forma em rela
çãO ao Seu diScuiso: quando o Presidente-Fer· 
n@do Collor diz "vencer e vencer", enten· 
dendo V. Ex• que ante tal posição só !esta 
ao Judiciário e ao Legislativo, "perder e per· 
der", coloco um fato apenas: ao divulgar o 
seu "Plano" foi Q Presidente interpelado SO· 
bre as alternativas, respondendo ele só há 
uma: vencer; e enfatizou: "vencer e vencer". 
Mas tudo em relação aos efeitos do Plano. 
Pode-se até discordar da indicação do Gover· 
nador, mas vem ela respaldada em parecer 
ao--consultor-Geral da República. Mas eu 
quero, para V. Ex• não pensar que houve 
ligeireza da Çomissão de Constituição, Jus· 
tíça e Cidadanía, colocar alguns pontos. Mes· 
mo porque eu me posicionei de forma diver
gente dos dois votos. O parecer do Senador 
Afonso Arinos, brilhante como V. E>r vê, 
optou por lima posição de prudência: se está 
no Supremo, se está sub judice a matéría, 
por q~e não_ aguardar o seu resultado? Se 
for positiva a decisão do Supremo, não have· 
rá conflitância com a do Senado? Alguns en· 
tenderam que somos um Poder independente 
e não podemos ficar jungidos ao Supremo 
Tnl>unal FederaL Temos regras também para 
~IeriçáO da constitucionalidade da norma. O 
vOto venceder do Senador Maurício Correa 
..,-aliás, muito bem colocado, não sei se V. 
E r ouviu-- consistia no seguinte: o Senador 
Maurício Correa reconheceu que aquele é 
o-espírito da Constituiçãó, digamos, com re· 
lação à noineaçâo. Mas que- o art. 14 nã9 
pode ser entendido isoladamente, porque os 
dispositivos fazem referência àquela lei que 
ensejou a nomeação dos Governadores do 
inda Territórios. S. Ex•, inclusive, ensejou 
uma discussão: entendeu que, quando a 
Constituição àquela lei se referiu, teria havi· 
do um caso de repristinação. E eu achei que 
não era de repristinação -dei a palavra até 
d_e revigoramento- porque não houve urna 
lei que revogasse a lei anterior e, inclusive, 
em razão de sua revogação, restabalecesse 
a vigência antiga. Aqui, não! A Constituição 
fez expressa referência a uma lei que se exau
fuã. nos seus propósitos e houve um revigora
menta. Mas como proferi o meu voto? Enten· 
di o seguinte: estando nas Disposições Transi· 
-~árias, o dispositivO-se referia expressivamen· 
te ao Governador do Amapá e, por conse
guinte, o Presidente da República poderia 
demiti-lo, mas não exonerá-lo. Por que? 
Realmente, a Constituição quis que o Gover· 
riador permanecesse no cargo até a posse do 
sucessor eleíto. Até o final. O Governador 
nomeado tomou posse perante o Ministro da 
Justiça. Então, a exoneração ad nutum não 
poderia_ haver, mas a demissão, sim, após 
o-íri.quérito ante o Ministro __ daJustiça porque 
ningúérit, na função p1I&lica, Poderá ir contra 
a lei impunemente. Meu voto foi o seguinte: 
não aceitei o voto do Senador Afonso Arinos. 
peta razão de independêÕ.cia do Legislativo; 
não-aceitei O -do Senador Maurício Correa, 
porque S. Ex• admitia a exoneração_ ad nu· 
tuni; como tinha em inãos informações de 
que o Governador do Amapá nomeara di ver· 
sos parentes para cargos públicos, permitin· 

do,jpclusive, que tirassem vantagens na ven· 
da de terrenos no território, achei que ele 
estava incompatibilizado com a função; ainda 
que o pronunciamento fosse favorável â sua 
volta. Não votei juridicamente, não votei po· 
liticamente; votei de acordo com a minha 
consciência nioral. Foi esS-e o meu voto. En· 
tretanto, o que poderia o Presidente fazer? 
Demiti-lo da seguinte forma: - houve esse 
fato? .Sim. Inquérito feito no Ministério da 
Justiça, onde tomou posse, e, apurados os 
fatos, a demissão, não a_exoneração. Entre· 
tando, a Comissão se exauriu na apreciação 
da matéria. Houve debates exaustivos e, digo 
a V. Ex•, respeitáveis posiÇi5es Contrárias à 
sua c até com ela harmónicas. Não houve 
leviandade nem um posicionamento mera· 
mente político, a meu ver._ Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - V. Ex• 
nobre Senador Leite Chaves, como seinpre 
é brilhante e labora inteligentemente suas 
opiniões e seus pontos de vista. Mas lamento 
dizer que, nesta hipótese, incorreu numa 
multiplicidade de erros, pelo menos do p_onto 
de vista da técnica jurídica, dentre os quais 
eu vou mencionar apenas alguns: em primei
ro lugar, a interpretação de que o fato de 
algo estar sob judice não poder obstaculizar 
a atividade do Legislativo é um argumento 
absurdo, porque se está sub judice é porque 
a jurisdição, dizer o Díreito compete ao Su
premo Tribunal Federal, como_ aliás, a apre_· 
ciação da constitucionalidade-ira ffiãiõf-Com· 
peténcia, a mais honrosa e a mais profunda 
das competências do SuPremo-Tribunal Fe
deral. O Supremo Tribunal Federal não pode 
dizer que um projeto de lei de V. Ex• é incons· 
titucional, porque interferiria na sua atívi· 
dade _de legislador, mas, depois de transfor· 
mada em lei, o Supremo pode dizer que a 
sua lei é fuconstitucional. 

Em segundo 1 ugar, ou se decide - e esta 
é uma questão que alguns ju(zes têm diftcul
dades de assimilar - pela regra previamente 
posta, ou se decide'pela justiça de cada caso 
particular. A decisão jurídica no nosso siste· 
ma é compulsoriamente, institucionalmente 
uma decisão segundo a regra. De modo que 
não cabe a decisão de consciência, salvo ao 
Tribunal do Júri, que é uma exceção explic(ta 
da Constituiçâo e, se estivesse na Constitui
ção como exceção não poderia funcióilar. En
tão, não cabe julgamento de consciência, tem 
que ser julgamento secundum jus, segundo 
a norma jurídica. 

O Sr. Alexandre Çosta- Permite-me V. 
Ex~ um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Ouço com 
prazer o nobre Colega. 

O Sr. Maurício Corrêa- Eu pediria a V. 
Ex' que me concedesse também um aparte, 
após o nobre Senador Alexandre Costa, se 
fosse possíveL 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador 
Jos.é Paulo Biso!, veja V. Ex~ a confusão qu-e 
fizeram neste füri de semana: a pressa de ser· 
vir ao Poder Executivo levou um número 
imenso de Senadores a passar não somei!te 
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por címa da Constituição,_!fias-tambl!fm sobre 
direitoS dos próprios Membros ,desta Casa, 
inclusive eu. 

Sou o autor da questão de ordem Jeva~tada 
na semana que passou sobre a inconstitucio· 
nalidade dessa matéria. Aqui, falei sobre o 
assunto ao nobre Presidente_ Senador Nelson 
Carneiro, ·que, sentindo-se em dificuldades 
de respondê-la imediatameÍlte, pediu asses
soria à COmissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Veja V. Ex!: pediu assessoria à _ 
Comissão de Constituição, Justi~a e Cidada
nia! S. Ex• disse que enviará à Comissão de 
ConstitUiçãO, Justiça e Cidad.aoia e que ore· 
sultado da referida Comissão seria sua de.ci
são. Tratava-se apenas de assessoria, consul
ta! Em sendo assim, ficamos aguardando. 

S. Ex' o Presidente viajou_, ·o -1., Vice-Pre· 
sídente viajou: e-u, 2~~ViceMPresiden~e viajei; 
apressararnMse em um fim de semana, e a 
questão de ordem foí aqui resolvida simples
mente ao sabor da decisão da Comissão de 
Constituição, Justiça e- Cidadaitia. Qual o 
prejuízo que eu sofri?-Sdri porque a sessão 
não foi convocada em tempo hábil, para que 
eu aqui estivesse presente: fui prejudicado 
porque perdi o primeiro fórum que era a pró
pria Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, para recorrer da decisão do Presi
dente, caso fosse contrária ao que eu deseja
ria, ao que eu pleiteie ainda teria o segundo 
fórum que seria o Plenário desta Casa. hoje 
me vejo na situação de não ter mais meios 
para recorrer dessa irrconstitucionalidade 
descrita com o maior dos brilhantismos no 
discurso que V. Er acaba de _proferir nesta 
CãSa. Aliás, brilhantismo V. EX' .tem não só 
nesta aula que dá hoje; brilhantismo V. EX" 
tem toda vez que discursa nesta Casa. Fiquei 
feliz- confesso- quando a matéria foi dis
tribuída ao Prof. Afonso Arinos,-e por que 
fiquei feliz? NãQque desmerec~se_ gualquer 
Membro da Comissão; fiquei feliz porque .se 
tratava de homem -de alta serenidade, de um 
Professor de Direito Coristitucional, de um 
homem que não era movido por nenhum intt::
resse a não ser o de interpretar rigorosamente 
o art. 3~ das DispOSíções Tra,nsitórias da 
Constitufçãi:i Federal. E feliz mais ainda por 
saber que a sensatez foi colocada acima de 
tudo. Porque essa de dizer: nós somos um 
Poder independente- o que é isso? O Supre
mo Tribunal Federal é outro Poder indepen
dente? Não! O Supremo se <:.'"lbrepõe ao Con
gresso Nacional no julgamento-das leis. Pou
co adiantava o Senado decidi1 aqui que era 
constitucional, porque se a decisão do Supre
mo, que ainda estálJor vir, disser é inconstitu
cional, prevalecerá, e não a daqui. Logo, essa 
indepemdêocia no julgamento das leis não 
tão grande quanto s_e supõe. 

O Sr-. Ronan Tito- Interdependência! 

O Sr. Alexandre Costa - Interdependên
cia. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - A indepen· 
déncia, pObre Senador, cõ:iiSíste _exatamente 
em se ajustar ã atiVidade do outro Pod.er, 
não interferir. s-e está sub judice, a medtda 

em 'quê i.D.ferlê"rimos,_ nós é que estamos di
zendo que o Supremo não é independente. 

O Sr. __ A~ex;apdre .Costa - Mas V. Ex• p_re
cisa v e i-, que até o Governo sab-e q.u~ é incons
tituciOri.al. Quando o Senador LICite Chaves 
fala que foi levantado, não sei por quem, 
o problema de venda de terrenos ilegais po: 
parte dO eX-,.Governador, então, V. Ex• ve 
logo a desculpa, a maneira _de juntar razões 
que não as de Difeíto, pOrque o Governador 
foi chamado ao Ministério -da Justiça, que 
lhe pediu _o ~r_go, in:sistiu_p_a_r~ .que_- pedisse 
demissão e S. Ex• negou-se ~ermmantemente 
a fazê-lo. Se fosSe- o Góváit.ador, era muito 
mais rápido abrir um i~quéri~o a?ministrati~o 
e puní-lo perante a lei e a JUSttça;- perdena, 
assim, S. E_~· ~se __ m~~?tp, çs_se int~rva~o 
ou esse teffipo, que a Disposição Transitóna 
lhe concedeu, até a posse dos novos eleitos. 
por ato da Justiça, porque foi à Constituição 
_que lhe deu ess.e período de 4 dias, ap?s a 
promulgação, até a posse dos novos ele1to~. 
Mas ainda me julgo prejudicado, vou pedtr 
a S. Ex~ o Sr. Presidente da Casa o resultado 
da minha questão de ordem. Levantei uma 
queStão de ordem e quero o resultado para 
que eu passa recorrer.-Quero exauriros.meus 
recursos pouco me interessa seja vitoríoso 
ou derrotados; a nossa obrigação aqui é lutar, 
e vou lutar até o fim para demonstrar que 
é inconstitucionaL Procurar meios de enxova» 
, para justificar ... Ora,· Sr. Presidem te, o novo 
Governador que está indicado, filho de uma 
fi&tii-i da minha amjzade r;: dedicação, ex-Co· 
lega meu, um_sergipano, Luiz Garcia, pessoa 
a quem eu já tinha até prometido voto, eO! 
virtude das nossas ligações fraternas de ami
zade, este rapaz foi cassado_ da. Assembléia 
:t,.egislativa .de Sergipe, por corrupção. Ist? 
não é alegado~ Eu não acretido! Não acretl
do, a não ~_er_ que me mostrem as provas. 

-Basta ter sido pelo Poder discriminatório, _Pa· 
_ ra eu não aceitar, e isto não seria motiVO 
para que eu deixasse de emprestar-lhe o meu 
votu li~:rta Co;<:.;; JuStamer.t~ por que este mo· 
tivo é que repilo, e não aceito os argumentos 
.que se_ lançam contra o Gov~rnador Jorge 
Nova da Costa, homem honrado, sério, dig
no. Quc:::iem o cargo? Lev~m o cargo! Que· 
rem nomear governador, querem nome~~ se
nadores? Que o façam, mas não denegnndo 
a honra de home_ns honrados, de homens sé· 
rios. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Senador 
Alexandre Costa, agradeço o generoso a par· 
te de V. Ex•, sobretudo nas referências pes
soaiS que nãci me:~.:~Q.:e, registro que V. Ex' 
_enriqueceu o meu discurso com detalhes que 
partiCUlarmente. eu não tinha o objetivo de 
enfrentar. Quer dizer, não faço aqui nenhu· 
ma censura as pessoas, nem aos procedimen· 
tos. O meu discurso é :um discur_s_o de indigna· 
ção, Isto sim, põf<{ue. quando fiiltar a indica· 
ção, nos falta!á tpdo. 

O Sr. Humberto-LuceÕa _:_ Permite V. Ex~ 
um aparte? 

6 sr. Jost PAú(o BíSõL- Ag~adeço 
profundamente- a cooperação do nobre Sena
dor Alexandre Costa. 

Peço a V. Ex'!, nobJ;"e Senador Humberto 
_Lucena, que aguarde um momento, pois, an· 
tes, tenho que conceder aparte ao nobre Se
nador Maurício Çorrêa, que já o havia pc
elido. 

O Sr. Maurício Corr-êa - Nobre Senador 
José Paulo Biso!, é com apreço e gtande sim
p.atia que ouço o pronunciamento de V. EJc.', 
colorido com sua experiência, com seu passa
do e com sua cultura. Gostaria de deixar bem 
claro que, ao emitir aquele voto, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, não o 
:fiz baseado em qualquer circUnstância rela
tiva a esse confronto, a esse cOntencioso que 
existe com relação à exoneração e à nomea
ção de um novo .candid:ato do Governo ~o 
Estado do Amapá. Há circuntâncias atrás ~IS· 
so de que talvez V. Ex~ não se tenha aperce
bido, que é a disputa regional nos Estado 
de Sergipe e Maranhão e os interesses de 
um Presidente _da República que saiu e de 
um que entrou. A verdade é ~ta. Proc_urei 
situar-me_, nobre Senador Jose Paulo BJSOl, 
co:in minha Consciéncia de ~dvogado, sobre
tudo. Se, porventura, errei, dou mão à r.al· 
matória para o 'Poder judiciário ou até ao 
Plenário desta Casa, que_ vier a modificar, 
mas Quero dizer que o fiz como homem inde
pendente. Portanto, alguns apodos que fo· 
ram dados, aí, talvez extravagância pela erno: 
ção, de que há_ compliciamento, enfim, mano» 
bras, isso tenho que refutar, porque meu pa
recer foi feito exatamente e estritamente do 
conceito que acabo_de expor a V. Ex•. Quan
do examinei a questão, não o fiz sob o prisma 
da emoção, pois _acrefido que, às_ vezes, a 
emoção condu~ a ~;esultados que nem sempre 
são favoráveis. Lembro-me de que, quando 
morreu Filinto Müller, num desastr~ de avia
ção, o sobrinho de S. Ex~, Gastão Müll~r. 
que foi Senador, deu uma- en~revi~ta par~ a 
revista: Veja e narrou alguns eptsódi_os da vtda 
do ex-Senador FilintO Müller, um homem 
que tinha sidode.gr~nde exp~ess~o na po!f~icã. 
daquela ocasião. Drsse S. Ex· ... citando Frhnto 
Müller: "urna das coisas que mais temo é 
e~atamente - Posso até dizer que errei -
quando decido sob o impacto da. emoção". 
E preciso que se dé oportunidade ao contra· 
ditório, ao outro lado, para que se ~xp.lique. 
QJ.lero dízer ao Senado que exammer essa 
qUestão, fUi buscar pensamei!t~ .do graJ?.de 
jurista italiano Ferrara, examu~e1 os ponros 
de vista do »grande jurista que acompanhou 
os trabalhos da Constituinte.-que foi o Prof. 
José Afonso da Silva, que assessorou aqoi, 
no Congr~ssÇ> Nacional, na Constituint~. o 
PSDB. Quariras e quantas vezes S. S' inter· 
feriu aqúi com a sua intelig~ncia e com a 
sua l_ucidez. Há p6sjções que náo S"ão minhas, 
mas s_ão de doutrinadores, a começar, nobre 
Senador José Paulo Bisol, que O art. 1" ~a 

_'éonstítuiç3.o· que 'votamos não tem o ~onceito 
da Constituição passada: o Território não in
tegra· tnais aquele sen1ido federativo; é, si~. 
data venia- respeito V. Ex~- uma autar-
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quia. E quando baseei esse voto, quero dizer 
a V~ Ex-~ Srs. Senadores, que fiZ com muita 
calma e prudência, lamentando profunda
mente discordar de uma das figuras mais ex
pressivas da nossa cultura jurídica, que é_ o 
Prof. Afonso Arinos de Melo Franco. Para 
mim, seria muito fácil concordar com o pare
cer de: S. Ex•, que era para esperar a decisão 

·do Supremo Tribunal Federal, mas acretido, 
Srs. senadores, que aguardar a decisão do 
Supremo Tribunal Fc;:~eral, que poderia de
morar 2, 3 meses-; Seria até uma falta de cum
primento do_ nosso dever em decidir certo 
ou erradamente, mas cumprindo a nossa obri
gação; por isso, etniti act.uele conceito. Note 
bem: quando a Constituição, no art. _14 das 
Disposições Transitórias, trata desta matéria, 
sobretudo nos§§ 29 e 39- e quero aqui abrir 
um parêntese para dizer que entendo que 
as Disposições Transitórias são -dispositivos 
colocados para dar uma interpretação transi
tória entre a Constituição que não existe mais 
e a Constit~ição que passOu a vigorar, e disci· 
plinar aquelas situações esdrúxulas que ne
cessitam de algum esclarecimento ...;..;.; quando 
o Constituinte colocou aqui, Senador José 
Paulo Bisol, o § 29 que V. Ex' mencionou, 
que é o que autoriza buscar os critérios adota
dos quanto à implantação do Estado de Ron
dônia, quando se transformou esse Território 
em Estado, foram elaboradas duas leis com
plementares: a de número 41 e a de número 
20. A Lei Comph~menfar n~.20 autoriza a 
demissão ad nutum do Govenlador; quer di· 
zer, o Presidente da República deverá ter 
à sua disposição um instrumento para ter um 
governador que seja da sua confiança, quan
do aquele outro perdeu. Gostaria de dizer 
a V. Er- eminente jurista, que o Estado do 
Amapá aiilda está em fase de transição; é 
um Estado, porque se_ diz aqui na Constuição 
que foi criado, mas ele ainda não foi insta
lado. Então, conceitualmente trata-se de um 
Territõiio .que busca, -embrionariamente, 
chegar à condição de Est~do. Pois bem, não 
há Câmara Legislativa no Estado do Amapá, 
não existe Poder Judiciário, senão aquele ou· 
torgado pela União -cjuem está lá é aJustiça 
composta pela União -não há o Ministérío 
Público e ainda não tem um governador eleito 
pelo povo~ Então, conju;gando esse disposi
complementares à definiçáo~de súmula do Su
premo Tribunal Federal, que diz que "os diri
gentes de autarquias são demissíveis ad nu· 
tum", não há mandato a termo para o hierar· 
quicamente superior respeitar. Entendi que, 
quando -o § 3~ faz a referência "o Presidente 
da república, até 45 dias -~-e?s a pro_mulgaçáo 
da Constituiçáo,,." - cõmo entendo até ago· 
ra, pois ainda não houve nada que modifi
casse - trata·se de uma disposição intertem
poral. Assim, tenho que conjugar este dispo· 
sitivo com o anterior; ·porque· foi intenção 
do legislador dizer que as hipóteses não pre
vistas deveriam ser regulamentadas pelas leis 
complementares daquele Estado. Portanto, 
ao colocar aqui 45 dias, o que o Constituinte 
deu ao Presidente José Samey foi a autori
dade, a competência para nomear um gover~_ 
nador dentro de 45 dias. Ora .....; falar quero 

em tese- $e. u_m governador pratica irregUla
ridades quem vai julgar? A Assembléia Le
gislativa? ----: O Senado Federal? Quem vai 
julgar, enfim, irregularidades praticadas por 

. um __ governador? Por ac~so é esse Presidente 
da República, pacientemente compelido a ter 
que aguardar até que haja o termo final do 
seu mandato, mandato que está definido aqui 
entre aspas, exatamente em decorrência da 
p()~Se c!_ o govef11ador, que se dará o ano que 
ve-m? ACho que é um absurdo. No seu raciocí
nio, Senador José Paulo Biso!- posso estar 
errado, confesso - foi um voto consciente, 
feito com muita reflexão, com muita medita
ção, pra concluir o seguinte: o Governador 
do Estado dÇl Amapá é um funcionário públi· 
C:O -~elegado__ p~lo Presidente da República e 
exerce um mandato em comissão, um cargo 
de comissão, então, ele é demissível ad nu
tUm. E, conjugando exatamente o 2° com a 
interpretação doutri~ária e ma.is subsídios do 
Supremo Tribunal Federal, entendi que o 
Governador do Estado do Amapá poderia 
ser demitido por ato do Presidente da Repú
blica. Agora, depois a Comissão, logo em 
seguida, decidiu que deveria já examina)" _a 
questão da indicação de nome; eu não con
cordava e o Presidente Cid Sabóia de Carva
lho não concordou, porque o Presidente do 
Senado ainda não havia proferido o resultado 
da qUestão de _ordem levantada pelo nobre 
Senador Alexandre_ CQsta. ConcJuind01 o Se· 
nado p-iOmJ:nciou-se r~spondendo à questão 
de ordem e voltQu. ã Comissão de Cop.sti
tuição, Justis.a .e. CipaQania._ Quero d@_r a~ 

· Senado da República que lavrei um voto COip. 

consciência; até agora~ a~gum~pt_oS n~Ç m.e 
modificaram,m~ntenho integra_lmentç o voto 

·tal qUal entendi e quero dizer ap s·ep.~dor 
José r·aulo ;Biso!, mais uma vez, q~e. foi um 
voto consçiente.e de muita _independên,cia, 
foi voto, íilCJUSJ:ve, de um S~nador do PDT. 

O~SR. JOSÉ PAULO BISOL- Benadór 
Maurício Corréa, V. fx• sabe da admiração 
que outro pela peSsoa de V. Er e sabe que 
jamais levantaria qualquer limitação, qual
quer re-striçáo a essa admiração e também 
respeito. 

Agradeço a contribuição do seu aparte, 
que prova que a questão é dialógica e nós 
precisamos dialogar. Agradeço também a ~e
ferência ao Conteúdo emocional do me1,1 dis
curso~ porque tenho realmente. esse defeito, 
que talvez possa ser, sob outro aspecto, uma 
virtude; tenho um coração que pensa e, por 
isso, se indigna, e uma razão que se comove 
e, por isso, também se indigna. 

Gostaria de dizer que as divergências j~rí· 
dicas de V. Ex~ foram colocadas por m1m 
no curso do seu pronunciamento_. V._ Ex' in
terpretou a ConstituiçãO a partir das leis com
plementares e acho que_ não se pode fazer 
isso, pois ffiferpretamos as leis ã luz da Cons
tituiÇão e não a Constituição à luz das leis. 

Tãnibém V. Ex• partiu da regra geral da 
demissibilidade, quando digo que, na exce· 
çáo, o que especificamente se quer é tira_r 
da regra geral um caso _particul<~:r .. E a Consh-

- tuição fez iSso no art. 14: tirou regra geral 
da demissibilidade esse caso. Pode até ter 

feitO inconscientemente, nias tirou, porque 
disse o que não precisava .dizer se não fosse 
o caso de tirar. _ 

Então, é uma divergência, é claro, disCl).
tív~l, ma~ tenho o sentim_e~to d_~ que a incons
titucionalidade é evidente porque .encarou, 
justamente por isso interpretou a partir da 
regra geral, quando a regra que incide é ex
cepcional, que retira da incidência da regra 
geral aquela hipótese. 

De qualquer forma, ag~a.deço a cooperação 
d~ V. Er. . ~ . . . . . 

. Se a presidência .11:1:e pe,rmfte, concedo o 
aparte que me foi soliCitado pelo nobre Presi
dente do Senad_o na gestão passada. 

O Sr.Humberto Lucena- Nobre Senador 
José Paulo Biso!, o discurso de V. Ex' nessa 
capitis diminutio a que está submetido o Po· 
der Legislativo, é uma honra para o Senado 
e para o Congresso. V. Ex~ nos deu hoje, 
aqui, uma aula extraordinária de Direito, que 
fez silenciar o Plenário. Todos se voltaram, 
atentos para ouviMio e V. Ex~ produziu, real· 
mente, uma peça notável que~ inclusive, re
puto seja a maior homenagem que poderia 
ter prestado a es.te magnífico hom~m público 
e jurista que _é o Senador Afonso Arinos, 
cujo- parecer, infelizmente, não foi acolhido 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, e, diga-se de passagem, numa reu
nião onde havia poucos senadores prese!lt:es, 
'qUase que num fim de semana, num debate 
da maior impottância - como _bem_ ~ y. 
:Ex' -,·de ordem instituciçma). Apesar de 
o fato em si ser pequeno, a tese é grandiosa, 
na medida em-que se trata d~ própria defesa 
da Constituição. V. Ex', com as suas palavras, 
ao meu ver, quiS levantar os brios do Senado, 
da Câmara e do Congresso em· uma verda
deira cruzada pela Constituição. Eu já tive, 
também~ ocasião de verberar nesta Casa, 
contra aspectos inconstitucionais de várias 
!\:fedidas Pr<?visófias do:Pl~o: Ccitfor, no que 
fui prontamente reba~tido pelo ilustre Líder 
do Governo, Seriador José lgnácio Ferreiia, 
que, entretanto, náo ri:J.e COrivenêeU, rhalgra
d'o o brilho ·das suas considerações. Tenho 
para mínl,'nobi-e Senador José Paulo Bisol, 
que V. Ex' está coberto de razão - e nisto 
não vai nenhum demérito ao ponto de vista 
do eminente Senador Maurício Corrêa -na 
_questão substantiv~, a partir desse dispositivo 
que V. Ex' leU e releu das Disposições Transi
tórias, o qual assegura ao GoVernador arbi
trariamente demitido, um verdadeiro man
dato, ao tempo em que diz que estará no 
governo do Amapá até a instalação do novo 
Estado, portanto, fixou um período --se o 
legislador Constituinte colocou esta norma 
na Carta Magna, evidentemente que nem o 
Senado, nem o Presidente da República, nin
guém pode afrontar esse direito do Gover
nador nomeado pelo ex-Presidente da Repú
blica. 

Mas há um outro ponto que eu gostaria 
que fosse aqui bem examinado no Senado: 
é que ao meu ver, do ponto de vista rigorosa
~ente _çonstjtucionaJ e regimental, a Presi
dência desta Casa não decidiu ainda a Ques
tão de Ordem do Senador Alexandre Co_sta. 
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O que foi tão-somente uma consulta ã Comis
sá:o de Constituição, Justiça e Cida,dania no 
sentido de pedir subsídios para a melhor deci
são que a Presidência daria à dóvida suscitada 
pelo eminente Senador maranhense. E, a 
mim me parece, que tanto não houve essa 
decisão da Presidência do Senado sobre a 
questão de_ ordem do Senador Alexandre 

·Costa, que ela teria Sido_ proferida -se o 
foi - na ausência do próprio autor da Ques
tão de Ordem. Como -é que a PresidMc~a 
do Senado pode deliberar sobre Questão de 
Ordem na ausência do seu autor, retirindo
lhe o diieita·--de recorrei da sua deciSão p"afa 
o Plenário, conforme lhe assegura O texto 
regimental? Acho, inclusive, data venia, -
do nobre Senador Pompeu de Sousa, que na 
ocasião presidia a sessão- que essa Questão, 
pela sua importância, e por ter fdto Uma COn· 
sulta, à Comissão de Constituição e Justiça, 
teria que ser decidida pelo próprio titular da 
Presidência do Senado, Senador Nelson Car-
neiro. · 

Mas, o -que quero mesmot neste aparte, 
ao terminá-lo, parabenizar V. EX", pela sua 
atuação parlamentar, que tem sido, constan
temente, de alta competência, de grande' pa· 
triotismo e extraordinário espírito- pl1b!ic0. 

O SR. JOSÉ ~I'AUI.O BfSOL - Eu agra· 
deço, Senador Humberto Lucena, a bondosa 
referência. que V~ Ex' tez ao ineU humilde 
pronunciamento, e a contribuição que V. Ex• 
traz no_sentido.de que, efetivamente, a ques
tão de ordem não foi resolvida e, Se o 'fôi, 
foi irregularmente do ponto de _vista regimen
tal, o que. repõe a questão, permitindo-nos 
a retomada de todo o assunto. 

Quero encerrar as ininhas palavras, Sr. 
Presidente, pedindovênia, ao niodo do Padre 
Vieira, por não ter a imeligência de ser breve. 
J3sse é um predicado _dç pessoas mais' talent6-
~as. Eu, para, di~f o q!le sentia, o·que pe-ns--a
va, sei que ultrapassei, e _bastante, os limites 
do tempo de que dispunha. . . 

Agradeço a bpndade_ da Pr~~içlê:qcia, e, ~er
minando quero dizer aos Srs. Senadores que 
se nós perdermos a capacidade Çe in<;ligna_ç~Q 
perderemos a alma e o sentido. E, do ponto 
de vista da institucionalidade, o que _se ~stá 
passando no Brasil é muito sério. Houve 
aqui, num aparte, orna refei-ência à ininha 
postura em relação às Medidas Provisórias, 
que não foi uma referência Córretã.-. NO lneu 
Partido o primeiro aspecto que discuti, antes 
da votação de qualquer Medida Provisória 
do Plano de Estabilização EconómiCa, foi a 
possibilidade de constitucíõi:lalizarm-os ·as 
Medidas, para dar uma lição de institucío
nalidade ao Presidente da República. Eu 
achava mais importante encontrarmos uma 
maneira de constitucionaliZar as Medidas do 
que transformá-las. Nós deveríamos ter en· 
contrado, se possível, essa soluçãb constitu· 
cionalizadora e entregu·e o plano constitocio
nal para o Presidente e, depois, fazermos as 
nossas críticas do ponto de vista de s_eus_con
teúdos e de _suas práticas,- relativamente ã~ 
formas de estabilização da economia nacio
nal. Eu até sugeri uma maneira incomum pa
ra constituciOnalizarmos as Medidas. Que me 

perdoem as tertúlias que andam por af! Elas 
são estruturais e e_ssenciãlmente inconstitu
cionais, mas não são dez nem qúinze·inconsti
tucíonalidades.' São inconstitucionalidades 
gritantes, insuperáveis; insublimáveis, e nós 
vamos carregar essa responsabilidade. 

. O sr~-José fgnácio Ferreira-- PermÍte·me· 
V. Ex' um aparte, nobre Senador? 

O Sr. JOSÉ PAULO BISOL- .Eu sugeri. 
na oportunidade, fizéssemos; em tramitação 
urgente, uma emerida às disjJos1ções constitu
cionais Transitórias, e adicionássemos uma 
disposição transitória que autorizasse o Go· 
vemo constitucional do Presidente Collor a 
realizar essas- Mbdidas. COm iSso, teríamos 
constituciOnalizado todas elas em termos 
tranSitórios- 6 pOderfamos, hoje-, responsabi· 
Jizar o Presidente da República :pelos resulta
dos que obtivéssemos, positivOs ou negativos, 
sem carregarmos _esta crise infeliz de desinsti
tucionalização·que.estamos vivendo. 

o sr'. José-lgnácio -Fei:Teii-a- Permite-me 
V. Ex• um.àpârte, precisó,' realniente, dar 
esse aparte porque aguardei que todos falas· 
sem. · 

O SR. JOSÉ PAULO ÍIISÓL _.: Concedo 
Q parte ao nõiJre Senador José_Ignácio Fer-
reira: - · 

O Sr. jQsé lgnácio F.erreira - Agradeço 
a V. Ex~, eminente Senador José Paulo Bisol. 
OuVi~ó corri mU.ità atençãO~ desde o momeOto 
"ei:n' qUe V. Ex~ inlciava a sua tala. Encontra· 
va-me' no_ gab!ne~e, _qu~nd9 vim, já nos pri
'meiros mo-mentos, para assentar-me aqui e 
'assisüi- à 'maàitCsta'ção dé V: Ex~·; brilhante, 
rica conlo Sempre, exti-oVerterido· claramente 
toda- a riciueza: cultural de V. Ex•, em termos 
de filosofia ào !>irdto; sua vísâo de henne
nêútica"j\ui'diCa, -ad.Uzida neSie Plf:nário, na 
análise destásituâ.çãO, é verdade, V. Elr.' foca
lizou ·questões anteriormente, mas isso terá 
que ficar para depois, porque a resposta não 
caberia no moinento. V. EX' falo I.). em questão 
de inconstitucionalidade, falou que a Presi
_dência da Repúblíca pisou em cima da sua 
própria legitimação. 

O sil.: JOSÉ PAULO BISOL,- Falei. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - V. Ex~ falou 
nó talento lúci.do do Presidente da República. 

~ O SR.~JOSÉ PAULO BISOL- Falei. 

O Sr. jQsé lgnácio Ferreira - Teremos 
opõi-tllnidade de-especificamente enfocar e_s
sas questões. tãlvez .iinda nesta sessão. V. 
Ex~ fez referência a" caso do Governador 
do Amapá, que, estando sub judice parecia 
a V. Ex• que se deveria acolher na Comissão 
i:Jé ConstitUiÇão, Justiça -e ·cidadania o ponto 
de vista do Senador Afonso Arinos, a quem 
tresdigo, reitero, nesta oportunidade, o res
peito profurido- repíto o que_ disse na refe· 
rida Comissão - o culto intimo que rendo 
a S. Er por tudo o que representa, simbo
lismo que _é de tantas virtt;~des pessoais·. Tra
ta-se de um homem público da melhor estir· 
pe, um patríõta, fingura que representa um 
farol que nos ilumina, ilumina os nossos pas-

sos e me considero um discípulo seu. A V. 
E.x~ rendo tambéJ11 as minhas homenagens 
pelamanifestação que teve, aqui,_ da sua cul· 
tura, aliás reiterada~ent_e feita em cada pro
nunciamentO de V. Ex• Mas me permito dis
.cordar precisamente porque, no ponto em 
que V. Ex• se deteve mais, tive oportunidade 
de participar daqueles primeiros momentos 
da votação na Comissão de Constituiçã:o, Jus· 
tiça e Cidadania. Depois da decisão aqui pro· 
ferida pelo eminente Senador Pompeu de 
ão de ordem levantada pelo eminente Sena
dor Alexandre Cos~ .. hqu_ve um.ª decis_ão cla
rfssima aqui, que impliCOu, inClusive, nà re
mess_a de um processo à Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania, que se _reuniu 
e, aí, enfrentou o problema na sua constitu
cionalidade, na sua juridicidade e no mérito, 
saba~inando, inclusive:~ o indicado pelo Presi
d .. nte da República. Quero diz:er .a_,V:_Ex• 
que me permito discordar -tenho, natural
mente, alguma condição de fazê~Io.pelos 
quase trinta anos de formado_ que tenho, e 
evidentemente não me investi da toga de que 
V. Ex~ se investiu, mas fui advogado e conti
nuo advogado ao longo de tant9s anos. NlQ 
tinha nem advocacia de partido, mas dedi· 
quei-me à advocacia e, portanto, ouso recha
çar ou ouso enfrentar as colocações que fe-z 
V. Ex• E ouso porque o texto do art.· 14, 
inciso III, das Dipsosições Transitórias; nãO 
me parece possa ser interpretado apenas tite
faHneilte. Cometeria até uma heresia <:eder 
·a isso, isso não é, .Y. Elr.' sabe~ c:onló O jogo 
do bicho: "vale o que está escrito". o texto 
constitucional, verificamoS que se trata de 
um todo orgânico, e junto ao corpo da Consti
tuição está o Ato das_ DisPosições Transitó
rias. O Ato das DiSposições Transitórias pe-
de, sim, ser interpretado. É um texto çle lei. 
É evidente, é matéria intertempor~l, mas que 
pode e deve ser iriterpretada. Como disse 
V. Ex•- respeito o seu p.onto de vista, mas 
dele discordo :-,.não há porque pretender 
não se possa interpretar o texto dá Consti
tuição Federal, mesmo quando se .cogita do 
Ato das Disposições Transitórias a ela acos· 
t_ado. Sendo a Constituição um· todo orgâ
nico, o que seria que estava exercendo o Go
vernadOr do Amapá? Seria um mandato? 
Não! O Governado! do Amapá não exercia 
mandato, não desempenhava nenhum man
dato, não tinha direito político próprio. Na 
realidade, ele nãu possui esse direitO polftico 
outorgado por representação popular, que 
seria o mandato; nem me parece mandato 
aquilo que tem o Procurador da República 
que, num ato complexo de que participa o 
Senado, é investido no cargo de Procurador· 
Geral da República·; depois de indicado pelo 

-Presidente da República, tendo o seu nome 
aprovado pelo Senado Federal, então, ele é 
nomeado para a Procuradoria. Pa@ sai-r de 
lá, novo ato com!iJlexo precisa vir, com a par
ticipação do Senado Federal. Neste caso, 
não! Há um ato complexo no início, rnas não 
há uma complexidade no final, porque o Pre· 
sidente da República pode demitir o seu fun
cionário comissionado, não há, ao que me 
parece; onde encontrar no texto da Consti· 
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tuição Federal alguma coisa que se assemelhe 
a isto que está aqui e que possa ensejar tal 
interpretação, relativamente ao Governador 
do Amapá, segundo o texto da Constituição: 

"Art. 14 - § 36 
- 0- Presidente da 

Repriblica, até quarenta e cinco dias 
após a promulg~ção da Constituição, en
caminhará à aprecíação do Senado Fede
ral os nomes dos governadores dos Esta
dos de Roraima e do Alllapá, que exer
cerão o Poder Executivo até a instalação 
dos novos Estdos, com a posse dos go
vernadores eleitos." 

Quem ler este artigo e não tízer uma e:x:ege
se à vista do conjunto do texto .da Consti
tuição, que é um todo orgânico, não uma 
peça isolada este artigo. Realmente, pode ter 
esta interpretação de que ele teria quase um 
mandato. Na verdade, nem a teria cabimento 
um mandato, porque estariam os Constituin· 
tes de 1988 dando ao Presidente da República 
de então, que nem sequer tinha sido eleito 
diretamente, poderes tais que_ seriam de defi~ 
nir, por um determinado tempo fixo, quem 
estaria no Governo do Amapá. Não teria ca· 
bimento que alguém que, sequer, tinha sido 
eleito diretamente pudesse ter esses poderes. 
E o Constituinte não quis isso. O que é impor· 
tante é o § 2P, quando dil: 

"§ 29 AplicamMse à tÍ"ansformação ·e 
instalação dos Estadõs- de. Roraima e 
Amapá as normas e critérios seguidos 
na criação do Estado de Rondônia, resM 
peitado do dispoto na Cónstitução e nes
te Ato." 

E o que diz a dísposição pertinenfe ao Esta~ 
do de Rondônia? Está na Lei Complementar 
n94l, que diz: 

"Para o período que se encerrará com 
o mandato dos Governadores dos de
maiS EStã-àOs-, eleitOs- ã-15-cfi D.ovembro 
de 1982, o Presidente da República no
meará o GOvernador do Estado de Roo· 
dônia, no prazo de 90 diaS da vigência 
desta lei e na forma do disposto no art. 
49 da Lei Complementar n~ 20, de P de 
julho de 1974~" -

E o que _diz o art. 49 da Lei Complementar 
n9 20:_ 

"Durante o prazo estabelecido na Lei 
Complementar, nos termos do art. 3-", 
item II, o Presidente da República no
meará o Governador do novo Estado, 
depois de aprovada a escolha pelo Sena· 
do Federal dentre cidadãos maiores de 
35 anos e de reputaçaõ ilib_ada. 

§ 19 O Governador nomeado na for
ma do caput deste artigo- será demissível 
ad nutum e, em caso de impedimento, 
o Presidente da"República designar-lhe~ 
á substituto." 

De maneira que, Sr. Senador, veja V. EX' 
é clara a disposição do § 29 a que V. EX' 
se referiu, fazendo inclusive a ressalva da par
te final deste parágrafo: "Respeitado o dis
posto na Constituição e neste ato". Mas, nã_o 
tem sentido imaginemos que alguém possa 

ser nomeado em tal conDição, exatamente 
por quem não tinha, sequer, um mandato 
que decorresse de eleição direta. O Presi· 
dente José Sarney teria,_então, esses poderes 
enormes para fazé-lo, não teria sentido, Mas, 
o que é mais importante e que foi o enfocado 
pelo eminente Senador Afonso Arinos, é a 
questão da prejudidalidade. Então, n~s te· 
ríamos uma preliminar aí. O Senado Federal 
não examinaria a espécie, tendo em vista o 
fato de que _ela_estaria sub judice. Neste pon
to, permitimo-nos discordar do eminente Se· 
nadar: embora não participasse da Comissão 
de Consütuiç?O, J~st~ça!! Cidadania, exami~ 
nei a espécie e me permiti ~isco_Idar, respeito· 
samente. Tenho a impressão- de que apren· 
deria até muito com isso, na medida em que 
S. Ex• me convecesse do contrário, tal o res
peito profundo que tenho pela sua figura. 
Entretanto, permiti-me discordar, eminente 
Senador José Paulo Bisol, porque essa é a 
preliminar que estamos no momento focali
zando. Além disso, nãq me parece que o -Se· 
nado devesse ater-se a questões que estão 
ainda sub judice do _Poder Judiciário. 

O Senado integra um POder, é verdade; 
não é soberano, como outros disseram, e até 
fez esse reparo o eminente Senador Afonso 
Arinos, porque não há Poder soberano nesse 
caso; são autónomos e independentes. O Se
nado é parcela de um Poder, não é, sequer, 
Poder, mas não está preso à decisão do Pode_r 
Judiciário. E, mais ainda, no momento ern 
que o GOvernador Jorge Nova da Costa impe~ 
trou- o Iilãiidado de segurança, pediu uma 
liminar - e V. Ex' é ex~Juiz e sabe disto 
que vou falar agora- e o Relator do Supre
mo Tribunal Federal, que no caso é o próprio 
Supremo, denegou~lhe a liminar e disse que 
a negava, inclusive, porque não estava, se· 
quer, convencido de que o ato do Senhor 
Presidente da República fosse inconstitucio
nal. O mais impoi-tante, porêm, é que, ao 
negar a liminar, o Relator estava dizendo im
plicitamente "que permanece irradiando to· 
dos os seu_s efeitos jurídicos o ato do PresiM 
dente da República, que é, portanto, até que 
o Judiciário diga em contrário, um ato consti
tucional, quer dizer, ao negar a liminar, o 
Tribunal estava dizendo que o ato do Presi
dente da República era constitucional e con~ 
forme as leis, porque não concedeu ao Gover
nador impetrante aquilo que a lei permitia 
que o Judiciário fizesse. Portanto, o provi
mento de jurisdição, a posteriori não é pro
blema do Senado. Devemo-nos convencer de 
que temos uma missão diante de um ato que 
irradia os seus efeitos plenamente, que é o 
ato de demissão por parte do Senho.r Presi~ 
dente da Repóblica, temos uma missão espe
cífica que nada tem a ver com a decisão futura 
do Judiciário. A nossa missão, no caso, é 
a se$uinte: recebido o nome indicado pelo 
Presidente da República, p~rticipar do ato 
complexo que vai então constituir o novo Go
verno do Amapá; quer dizer, não temos fun
ção desconstitutiva, nossa função é só consti
tutiva e não há, no momento da demissão, 
qualquer participação do Senado, e não_ deve 
e não pode o Senado da República se ater 

a uma questão que se encontra no Judiciário, 
sobretudo quando o próprio JudiciáriO diz 
que o ato do Presidente da República é conS: 
titucional, é um ato conforme a Co_nstituição 
e conforme as leis no implícito que se conti
nha na decisão dada pelo Supremo, porque 
o Relator, ao negar a liminar, era o próprio 
Supremo. Então, quero dize! a V. Ex' que 
o mais impOrtante nesta questão é a prelimi
nar. Pode e deve o Senado examinar a espécie 
estando ela subjudice?- Pode, sim, porque 
o Senado não participa de um ato de,sconsM 
titutivo, o Senado não participa da demissão 
e o Supremo Tribunal disse claramente que 
o ato da demissão era um ato constitucional 
e perfeitamente válido no plano jurídico. De 
maneira que coloco essas questões a V. Er, 
sem pretender arrostá~ lo, mas no nosso con
vívio democrático, e mantendo o mútuo res· 
peito que nos temos, quero, respeitosamente, 
repito, discordar de V. Ex• para entender 
que: 1-o ato pode e, mais que pode, deve 
se( examinado, a indicação do Senhor Presi· 
dente da República, pelo Supremo Tribunal 
Federa,!; 2- a queStão de mdem formulada 
pelo eminente Senador Alexandre Costa é 
uma questão que; no final, dizia- não terão 
sido estas as suas palavras, porque não tenho 
aqui o documento: "Isso posto, requeiro a 
V. Er devolva a Mensagem do Executi~o, 
porque ela é inconstihidonal, porque -a- de· 
missão é inconstitucional". Ora, o Senado 
não pode dizer ísso; quem vai dizei ísSO· é 
o Poder Judiciáiíõ. O senadO não participa 
de desconstituição de nomeação de quem 
quer que seja, a não ser na questão ·específica 
do Procurador-Geral da República. Se a fun
ção do Senado é tão-somente constitutiva· e 
não desconstitutiva, não faz sentido que nós 
esperássemos a decisão do Judiciário. E nem 
me pareceu que S. E~ o -senador AfOnso 
ArinoS tivesse coD.siderado devêssemos espe
Iar: S. Ex~ achou prudente, achou sensato, 
mas não vi, no seu parecer, alirmi:tÇão de 
que seria legal ou inconstitucicirial o piocedi~ 
mento do Senado Federal. O Senado, ·enten
dia S. EX•, "por raZões de bom senso, pOr 
razões de sensatez, deveria ag-uardar, mas 
não por razões legais. Por razões legais e 
constitucionais, ·o Senado tern mais que o di· 
reito, tem o dever de examinar o nome indi· 
cada pelo Presidente da República, aprová~ lo 
o i"ejeitá-lo, e se esse nome, depois de em~ 
possdo, o Supremo Tribunal Federal enten· 
der que deva retirá-lo dali, é ·outro problema 
que diz respeito à naturalidade do convívio 
harmónico e independente entre- os Poderes 
dos quais faz parte o Senado Federal. Nós 
não temos função descontitutiva. Se essa 
questão se relacionasse com a demissão do 
Procurador-Geral da República, af, s-im, o 
ato complexo seria no começo, na nomeação, 
e também no fim, na demissão. No.momento, 
temos apenas e tão-só o dever de participar 
desse ato complexo de nomeação, aprovando 
o nome ou até mesmo - aqueles que pensa· 
rem de modo diverso - rejeitando o nome 
indicado pelo Presidente da República. Essa 
é a questão e me parecer·, Sr. Senador José 
Paulo Bisol- a quem rendo sempre a minha 
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homenagem, mais do que respeito, tenho ad· 
miração por V, Er e carinho especial, identi
fico-me com V. E~ - estamos em poSições 
diferentes mas eu creio que V. Ex~ haverá 
de compreender que, qualquer que seja a 
interpretação que o Supremo Tribunal venha 
a dar no provimento da jurisdição que lhe 
cabe como Poder Judiciário, nós não o pode-

. mos substituir; o Poder Judiciário eStá lá, nós 
temos que exercer a nossa parcela de Poder 
como parte do Legislativo e devemos, portan
to, exmainar esse nome conforme- dispõe a 
Constituição Federal. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Agradeço 
o aparte do nobre Senador José Ignácio Fer
reira e me comove a dedicação e a compe· 
tência com que cumpre o seu dever de Líder 
do Govenro, mas, parece-me, em virtude 
mesmo do acúmulo das funções de líder, V. 
Ex• não acompanhou o meu discurso, porque 
contestou o que eu havia constestado; quer 
dizer, nós entraríamos numa reflexividade in
finita, numa circularidade dialética do tipo 
"papagaio" de Banco e coisas desse estilo. 

V. Ex~ não está lembrado, por exemplo, 
de que eu disse que há três espécies de inter
pretação que precisam ser consideradas: a 
que explicita o sentido, a que desentranha 
o sentido oculto e a que adiciona o sentido, 
sendo que esta última não cabe em Direito; 
cabe em Arte até porque André Gide, por 
exemplo - eu li no seu Diário - afirmOu 
_que es.crevia o livro, publicava-o e ficava es· 
perando que os críticos revelassem a ele o 
sentido que havia posto no livro. Então, em 
Arte cabe essa amplitude, essa infinita refle
xividade, mas, em Direito não cabe, sobre
tudo quando se trata de uma disposição tran
sitória. 

No meu discurso . disse que a Disposição 
Transitório é o aposto da lei, não pode ser 
interpretada como lei, porque ela tem tempo
rariedade e a lei se pretende permanente; 
porque não tem generalidade, não tem lato 
senso, s6 tem stricto sensu; porque ela não 
tem tipicidade - descreve um fato indivi
dual, e porque tem uma característica: é ex
cludente do sistema. 

Então, V. EX"' traz como argumento funda
mental da Consultaria da República, que eu 
li, e que é o argumento de um parecer feito 
a propósito de uma finalidade. Mas não é 
jurídico, é bonito, cita muito Latim, mas não 
é jurídico; está errado. É objetivãmente erra
do, não há organicidade, nobre Senador, na 
questão das Disposições Transitórias, porque 
elas. São textos, disposições que excluem do 
organismo determinados fatos. Logo, toda 
interpretação sistêmica; ou sisteriiática, coino 
quiserem, o_u contextuai, como V. Ex• fala, 
é equivocada quando se trata de uma dispo· 
sição transitória, que é uma definição conten~ 
do determinação individual; é só aquele fato. 
No mais, também não me interesse autrr
quia, porque tudo isto não muda nada, por 
serem regras gerais, e eu disse que a regra, 
quando particular, é feita para tirar da regra 
geral o caso a que se refere. Então, não faz 
sentido, não é lógico, socorrer-se de pretenso 
sentido contextuai. -, 

De qualquer forma, entendo que os argu
mentos de v._)3x•. amplamente falando, são 
muítO-respé"itávéis; e lembro-me, até, de um 
pensador búlgaro, Cioran, segundo o qual 
a maior" infelicidade que pode acontecer a 
uma pessoa é ser totalmente compreendida. 
E creio ter ele razão, porque, quando somos 
complemente compreendidos, estamos mor
tos, não temos mais sentido para dar, estamos 
mortos, estamos fora do trem da História. 
E é istO que estou-dizendo aqui para o Senado 
e para a Câmara dos DepUtados: nós ficamos 
numa estação, adormecidos, como Leon 
Tolstoi. Espero, quand<? alguém vier nossa
cudir, sejamos capazeS de acordar, e não, 
como Leon Tolstoi estar serenamente mor
tos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador José Paulo 
Biso I? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL.- Se S. Ex• 
o Sr. Presidente me permitir, eu me sentirei 
felicíssimO em poder conceder- aparte ao in
signe Senador Jarbas Passarinho. (Pausa.} 

O Sr. JarbasPassarinbo- Talvez o silênio 
do Presidente seja exatamente a aceitação 
do meu parte a V. Ex~ Há cerca de duas 
horas ou mais estamos embevecidos, ouvindo 
V. Ex• Tenho a impressão de que, a esta 
altura, V. Ex• está cansado. Já demonstra 
um pouCo isso, talvez enfadado com alguns 
apartes, inclusive com o meu. Esperei para 
o fim, porque V. Er voltou ao início do seu 
discurso, quando exatamente exortou a Câ
mara e o Senado a nos considerarmos, a partir 
de agora, não apenas não Deputados, não 
Senadores, mas também não mais cidadãos. 
Isso é de uma importância fundamental. Den
tro de mim se deu imediatamente um pro
cesso de desenvolvimento mental que me leva 
a pensar que devo ir ao Serviço de Pessoal 
do Senado entregar o subsídio que ganho e 
assinar uma renúncia, porque, a partir do 
momento em que nem Senador nem cidadão 
mais eu sou, não teria o direito de estar aqui. 
V. EX" se dirigiu a riós do Senado e à Câmara 
Federal. Veja, nobre Senador José Paulo Bi· 
sol, como as conclusõ_es podem ser magníficas 
num determinado momento e,logo em segui~ 
da, objeto de contradição. V. Ex• falou, ainda 
há pouco, e·m André Gide e no seu Diário. 
Eu lembraria a V. Ex• o livro O Agente Britâ· 
nico, de SOiilerSet Maugham. Enquanto ele 
escreveu ... 

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - (Fora 
do microfone)- ... Le Journa_l.:_· __ ·· 

O Sr~ Jãrbãs Passarinho - O Jornal seria 
diário, traduzido do Francês para o Portu· 
guês, do bom Francês. Enquanto ele escreveu 
ficção, foi altamente bem s_u_c~dido, quando 
escreveu O Agente Bfitânico, a crítica literá
ria o acusou de ter enveredado pelo campo 
da inverossimilhança. Ele responder apenas 
com isto: "Foí a- piímeira Vez que esCrevi 
lffil livro sobre minha própria vida". Porque 
ele tlnh3."S"i"do agente britânico duplo, na Suí
ça, durante a guerra. Daí V. Ex• vê que exata

~ mente essas interpretações acrescentadoras 

podem ser objeto de_ace"itação ou de rejeição 
tranqüilamente. Mas veja. nós que aqui Iião 
:tomos bacharéis em Direito, nós que ilão te· 
mos a pretensão de chegar ao nível daquilo 
que Machado de Assis chamava "os doutores 
da lei" e muito menos os"jtiii.Sf3.s, a confUsão 
que fica na nossa mente, a partir do momento 
em que ouvimos o brilhantíssimo discurso de 
V. Ex• e, em seguida, a colocação do Senador 
Maurício Cçrrêa, a colocação õo.S_eJ;Jador Jo
sé lgnácio Ferreira, contraditandq ç>u procu
rando contraditar a posição de V. Ex•, nós 
que fomos treinados em admitir que éstudá
vamos Ciências Exatas, que 2 maís 2, em 
Aritmética, são 4 e não 5, apesar das brinca
deiras do Malba Tahan, ficamos convencidos 
de que o argumento de V. Ex~ era absoluta
mente irrespondível e, neste ponto, ficamos 
nos sentindo objeto de uma auto~repulsa, co
mo V. EX"' mesmo disse. Se nãor_eagirmos, 
se não tivernlos a capacidade de resistir, en
tão não existirá -o-Senado, não existirá a Câ· 
mara, não exiSte o Poder Legislativo. Quei-o 
ajlénas pedir a V. Ex~ que nos absolva fio 
final da sua sentença, que não nos tire a possi
bilidade de continuar sendo Senadores, pelo 
aulas brilhantes de V. Ex~ na tribuna. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL '-' Agradeço 
muito o seu brilhante aparte, insigne Senador 
Jarbas Passarinho, e vai possivefniente criaí-
se um hábito elli mim, que- vou Suplicar a 
V. Ex• o satisfaÇa, -e-nquanto neceSsidãde: o 
hábito de contar com o aparte de V. EX"' sem
pre que tiver que participar do Plenário, com 
um pronunciamento, porque. sem o parte de 
V. EX"', o meu pronunciamento será falho, 
alguma coisa faltará. alguma substância não 
estará presente. 

V. Ex• repare bem um detalhe que tinha 
anotado aqui no meu esquema, mas que sal
tei, porque achei que o tempo estava sendo 
ocupado exageradamente. É uma_ citação de 
uma intelectualismo radical de esquerda, mas 
não é comunista, nem capitalista, não é fiada 
disso; é aquele intelectual da esquerda radi
cal, uma americana, mulher bonita e inteli
gente. 

Susan Sontag diz assim: 

"Em alguns contextos c~!turais, a in
terpretaçãO é um ato que libera, pôrque 
a norma aprisiona, o_ princípio aprisiona. 
Ê uma forma de rever, é preciso rever, 
é uma forma de transpor valores, é pre
ciso sublimar, é preciso ascender, é uma 
formã de fugir do passado morto." 

Então, essa ·interpretação qtie adiciona 
-sentido é, como V._ Ex~ cq_locou, J).ecessária 
e enriquecedora. Está aqui Susan Sontag, mil 
vezes mais inteligente que eu, dizendo. E 
acrescenta: 

"Em outros contextos culturais, a in·
terpretação é reacionária, impertinente, 
covarde e asfixiante." 

Deus me livre de trazer aqui uma interpre· 
tação reacionária, impertinente, covarde e 
asfixiante. Ninguém.mais do que eU é-a favor 
da interpretação contextuai, ou or~ánica, ou 
sistêrriica, ou sitemática chamem-na com~\-

' 
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quiserem - que foi defendida pelo nobre 
Senador Maurício Cotrêa e também pelo 
eminente Senador José Ignácio Ferreira. Mas 
acontece que se trata de uma disposição cons· 
titucional transitória, de uma determinação 
individualizadóra, e isto é uma cOisa antiquíS
sima! Está lá, nos alfarrábios do Direito Ro
mano, que a exceção só pode ser interpretada 
estri~amente. Se não for muita petulância, 
reprOduzo a frase latirta que diz: Exceptio 
strlctissima interpretatio est. Quando se trata 
de uma exceção - e a disposição transitória 
em questão _é uma exceção --não dá para 
interpretar adicionando sentido. 

Então, sou a favor de sua posição, que 
realmente é o que importa. Quero uma inter· 
pretação liberadora, que reviva o passado 
morto, que acrestent~ sêntido, que multipli· 
que a alegria de estar no mundo, a possibi· 
lidade de criar b novo, 'recriar O velho com 
outros sentidos. Em suma, isso é o que toma 
a nossa vida bonita, boâ e digna de ser vivida. 
Mas, no caso, este tipo de interpretação .real
mente não cabe. 

Sr. Presidente, mais uma vez peço descul
P?S Pelo tempo de despendi neste pronuncia
mento,, ·agradeço a,:.participaçáo de todos os 
Senadores que me, apartearam, a paCiência 
-homo patieos, grand.e definição! - dos 
demais Senadores' ~que me escuiaTam e _só 
quero insistir numa última frase: não é o fato 
que. me preocupa, ·O que me preocupa é o 
Poder Legislativo. Não estou nem sequer de
nunciando o·}?tano de Estabilização Econó
mica do Presidente Çollor, que pode dar cer· 
to. Esses danados dos economistas brasiléi
ros, a quem censuro inquietamente, não me 
dizem- o que prova, aliás qu_e a Economia 
Política. 'é uma Ciência sinistra - não me 
dize[n o que va( acontecer. 

Estou·· UQl pouco perplexo. Quero, cOmo 
brasileiro, que dê. certo. Agora, não posso 
deixar de chamar a atenção para um processo 
desagregativo que está acontecendo e que foi 
produzido pelo Plano de Estabilização Eco
nómica, quç é a desint~gração instituciorial 
deste País· e, conseqüentemente, a perda de 
cidadania. • 

E;-V. Ex• ~e obriga, com o excelente apar
te, a acrescentar este detalhe: realmente, 
teremos Jus~iça enquantO -não interviei i!o 
interesse da Presidência da Repúbliwr; real· 
mente. teremos Legíslatívo enquanto não in· 
teiYier na vontade Po Presidente da Repú
blica. 

Então, teremos uma cidadania subsidiária 
para aqueles fatos sociais que não eiitiarem 
nâ órbita da vontade e do interesse do Presi
dente da República. É is~o que vai acontecer: 
uma cidadania de sobra, de esmola. Essa ci· 
dadania •. nós _continuaremos com ela, mas a 
cidadania da dignidade de ser humano, de 
participar do própriO destino. esta Só recuPe
raremos se voitátmos-ã-ser PoaerTegisT~1vO-. 
e não Poder homologatório de Medidas Pro· 
-çois6rias inc_onstltucionais. · -

Mu~to obrigado. (~ui to beni! Palmas pro
longadas. O orador é cumprimentado.) 

Durante o disi:urso do-sr. José Paulo' 
Biso/, o Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secre
táriO; deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre· 
side,nte. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Aureô Mello-Moisés Abrão -João Cas· 
telo - Hugo Napoleão ~ Carlos Alberto 
-Humberto Lucena --Raimundo Lira -
Marco Maciel - Teotónio Vilela Filho -
Luiz Viana - J Utahy Mag~lh~es - Mata· 
Machado -Alfredo Campos-Mário Covas 
..::... Maur~ B~rg~s--:-Roberto CampoS-José 
Richa- Alberto Hoffmann. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson càrnei;o) 
- Concedo a palavra, para uma comunica· 
ção, ao nobre Senador Afonso Arinos. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão di:: 
ordem. 

Ó SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
__;O Senador Afonso Arinos já-havia pedido 
a palavra para uma explicação pessoal. De· 
pois, a concederei a V. Er-

Com a palavra o nobre Senador Afonso 
Arinos.. 

O SR. AFONSO ARINOS (PSDB - RJ. 
Para explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, prezados_colegas .do 
Senadp Federal, peço desculpas pelo fato de 
ser levado à tribuna~ neste momento e_mque 
se encerra pratiCam-efl.te .a sessãc;>, por de
monstra~õeS in'équívOcas_ desta nece~idade; 
prinCipalmente pelo· desejo preliminar de 
agradecer a todos os que aqui falaram, a bon· 
dade, a generosidade exaltante .. das referên· 
cias feitas a este velho Parlamentar. 
· É com ·grande emoçã'a que revejo, aqui 
a oratória rio-grandense, se elevando aos pl 
ramos da sua tradição, a gtande Oratória g:aú· 
cha, q~~ se c_a.racterizou no Impérk~· por Sil· 
ve4'a MartiQs, o· orador insuperáv~l, o titã 
dá tribun<;~, aqqele que arrastava ~s maiorias 
parlamentares e as multidões, pela sua pala· 
vra incendiária e condutora. Não esqueçamos 
que· ele chegou a ~er chamado, no dealbar 
da Jtepú~liC'!, para salvar o Império. 

Silveiia Martins foi um dos modelos para 
nós, historiadores, da oratória rio-grandense. 
Mas ele encontrou semelhantes, em João Ne
ves_ 9-~_Font_oura, que eu conheci, com quem 
convivi. Joáo Neves da Fontoura tinha um 
tipo de eloqüência diferente da de Silveira 
Martins; não era aquele incêndio crepitante 
de que falam os que o conheceram, não era 
aquela capacidade de suscitar emoções mais 
do que reflexões, de suscitar entusiasmos 
mais do que adesões. Silveira Martins foi exi
lado- d_o Rio Grande p_ara um dos países plati· 
nõs,'em'função da guérra-civil-que s-e-instalo-u
no princípio da Reptiblica. Meu pai o coithe· 
ceu de vista, pois começou a sua vida como 
diplomata de carreira, em Montevidéu, e 
umâ das suas alegrias era poder ver Silveira 
Maníns. 

Mas João Neves, que foi meu amigo. a 
quem conheci pessoalmente de perto, repre· 
sentava outro tipo, outra tradição da no~re 
oratória do Rio Grande. Eu, muitas vezes 
o ouvi falar. Em João Neves, havia urna espé· 
cie de crepitação colorida, mas que nunca 
se afastava de uma lógica deliberada, de _uma 
leveza, de urna graça. Eu o vi muito na cam
panha da Aliança Liberal. Posso dizer mais, 
posso dizer ao nobre Senador José Paulo Bi· 
sol que vi, algumas vezes, também o próprio 
Assis Brasil, no seu declínio, na sua idade 
provecta- eu, mais de uma vez, o vi, inclu
sive em casa do meu pai -, a esta outra 
grande figura da oratória gaúcha. 
M~s nós pudemos assistir hoje, pudemos 

acompanhar hoje, pudemos palpitar hoje, 
pudemos nos transportar hoje, através deste 
motor potente, desta força que ilumina, que 
se transporta, que arrebata, que é a oratória 
de José Paulo Bisol. 

Quero cumprimentar-me a mim mesmo, 
p~_ ter sido uma das razões dessa manifes· 
tação, da tradicional eloqüência do Rio Gran· 
de, que veio aqui, de novo, abrir novas pers· 
pectivas para ·alguma ação que, quando ne· 
cessária, será suficientemente explicada pela 
claridade, pela veemência- eu quase pode· 
ria dizer, pela violência ~ que as palavras 
encerram dentro de si mesmas. 

Mas, Sr. Presidente, além deste agradeci· 
mento que faço a José Paulo Bisol, além des
tas declarações que formulo, que são as mais 
sinceras, a respeito d~ tradição de eloqüéncía 
dos rio-grandenses, eu_queria também, neste 
-fim de_ sessão, pedir desculpas pela. necessi
dade a que me vejo coagido de explicar alguns 
pontOs e de agradecer outros. Os agradeci· 
mentos eu os situo principalmente na honra 
em que me desvaneço, de ter sido citado pela 
maneira por que o fui, por tantos oradores, 
t_antos aparteantes, tantos que aqui se mani· 
festaram a resp_eito do acontecimento ocor· 
rido na Comiss!lo de Constituição, JustiÇa e 
Cidadania, a respeito do parecer i{ue tive 
qportunidade ele formular s()bre ~ questão 

_do Amapá_. 
É que esse parecer era mais o produto de 

uma reflexãO profunda. Eu sabia que ia ser 
derrotado, tinha certeza de que o parecer 
nãO seria adotado. Ele não teve dois votos 
só, mas três; acrescento o Senador Luiz Via· 
na; não foi apenas o .Senador Jutahy Maga
lhães e o Relator _que votaram assim. Agora, 
conferi com o Senador Lui:z: Viana - e o 
digo ao meu querido Jutahy -, e_ o Senador 
Chagas Rodrigues. São três, então, além do 
Relator. Agradeço . a V. Ex• a colaboração 
que me deu, nobre Senador Jutahy .Maga· 
lhães. Assim, queria dizer que fico muito gra~ 
to c: manifesto minha gratidão pelo apoio que 
tive deises eminentes~ desses queridos Com
panheiros. Jutahy, fiiP,o de Juracy; Juracy, 
meu amigo de mocidade. Vou dizer aqui, 
mui te reserva6a-men-re,- que -tenho-a-idade- do 
pai dele. Mas isto em reserva, fica--prOIDTdo 
de aparecer na impressão dos nossos deba· 
tes ... 

Mas, Sr. Presidente. prossigo nesta expli· 
caçáo, desejoso de juntar ainda algumas con· 
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siderações a respeito desta matérla. Em pri
meiro lugar, queria justificar a- atitude que 
tomei em relação à esperança· manifestada 
pela solução final a ser dada pelo Poder J udi

- ciário-. Aqui, respondo ao m:eu querido amigo 
José Ignácio Ferreira: eu me sinto espfrito
santense, pelo Espírito Santo da Bíblia, pelo 
Espírito SãhtCYâa UeOgrafia e pelo Espírito 
Santo de José lgnácio Ferreira. 

Sr. Presidente e meus queridos Compa
nheiros, prossigo, pedindo a caridade deste 
sacrifício, ajuntando algumas declarações 
que me parecem importanteS. Naquela oca· 
sião, tive oportunidade de lembrar algo a que 
agora me reporto: que o poder político tem 
dois aspectos que não são necessariamente 
associados; ao contrário, são inuitas Vezes di· 
vorciados ~o poder histórico e o poder teóri~ 
co. Insisti nessa declaração no meu voto, que 
naturalmente ainda será publicado na Comis· 
são. 

O poder histórico depende muito da posi
ção· que o poder tem diante de si mesmo. 
O político manifesta umá imPresSão'. do- que 
ele é, pela sua maneira de agir basicamente. 
A criação histórica feita pelo poder político 
tem muito poUCo a ver com a ,.teoria:_, muito 
pouco a ver com_a doutrina, muito-pouco 
a ver com a· ciência. O lado históricO do poder 
é o lado da criatividade, independentemente 
da teoria. E é isso o que está- acontecendo 

'no Brasi.l de hoje, é exatamente o que acon· 
tece no Brasil de hoje. · _ · - : · -. _ .-
. A convicÇão que o poder tem de si -mesmo 
leva-o a atitudes que são históricas, mas que 
não são teóricas, que riã"o sãó- jU.stifiC"áVeis, 
que não são-cieÍltífiCas, que não são--razOá
veis, que não Se asSeiltairi. -na-teori·a daquilo 
que ele pretende fazer. Não creio seja uma 
atitude deliberadamente antidemocrática, 
porque ela se manifesta, pelo seu próprio pro
cesso de desenvolVimentO histórico. Musso
lini, Hitler; Lêriin Criai"ãm a teoriã. pelo eXer· 
dcio do poder em vez do coiltrário. Isso está · 
desaparecendo com··a fim do século; o fim 
do século XX, ·que assiSte ci.o fim do poder 
hist6rlco, a sua-·regallz'aÇ-ão- teóriCa ap·a·rece _ 
agora até na União Soviética. Não se acredita 
mais no poder histórico que é inSusceptível 
de encontrar resistência. Mas, em algumas 
vezes, esse poder históricO Se manifesta 'pela 
opinião que tem de si mesmo e, portanto, 
pçr uma dilatação infinita· do reino da ação, 
daquilo que ele pode fazer, daquilo que quer 
fazer, daquilo que acha tem a inspiração e 
até o dever de fazer para o bem público. 
Não estou atacando pessoalmente quem te
nha essa noção do poder, mas é a idéia que 
tenho da criação históríCa do poder. E essa 
idéia de criação histórica VC:ni IDu'ito mais na 
juventude; a juventude é atraída pela idéia 

· da criação históriCa. Essa idéia de realizar 
o poder de acordo com o que ele pensa que 
é faz com que, m:o.itas vezes, ele faça coisas 
estranhfssimas. 

Essa é uma das explicações que dou da 
situação atual do Brasil; é _o desejo insopi· 
tável da juventude, de criar a Histó_riâ -
sem teoria~ sem doutrina, sem direito, sem 
raciocínio. 

Sr. P!e.sidente. a miriha idéia, naquele mo· 
menta, era poder fazer estas afirmativas. de
clarar estas verdades elementares, fazer com 
que se expusesse isso ·se ln qualquer, se ln ne

-~i!l!..l_!l~_po_sição que representasse paixão pes· 
.. ~faal, inte_res~e pçsSoal, fac_cionismo. Nada 
disso! É a posição de um velho jurista, de 
um velho ledor de livros, de um velho habi
tante das bibliotecas, inclusi'{e quando está 
enr casa. Moro nl!ma _biblioteca. Sinto que . 
é necessário dar essas explic~çõe~. ,Desejava, 
estava com von~ade ~e ?ar essas eplicações. 

Quero também fazer )Jma jlls,tificativa, e 
aqui me diiijo ao meu querido _Q;>mpanheiro 
José Ignácio Fei-reírã.: S~ -Ex~ rile recebeu, no 
Espírito Santo, 'de ·manêiÍa· ciue -me -comoveu 
profundamente quando lá estive. 
:S.- .EX!' fez. ao Joi-na1 A GaZetã', de Vitória, 

jornal importante, declarações a meu respei
to que eu ignOraVa que era -dfgno delas. (Ri
sos) 

Sr. Presidente, continuo dizendo que que
ro dar essas explicações, porque quero deixar 
completamente elucidada essa questão. Não 
quis dimiriuka posiÇão ~dO -seDado Federal. 

-Nunca tfve essã intenÇão. Na :O_câsião em que 
·falava, alguém se referiu ã soberania do Sena
do_Federal, e eu dissé: 'nãO. é. SOberania, é 
,competência, é autonomia~· Soberania é uma 
palavra que vem do Latim super omnia, 0 

que está acima de tudo. Soberania, no caso 
em que estamos discutindo, s6 tem a Suprema 

. Corte .. Esta tem ~obeiania. Nós temos auto

. nOri:iià, 'cOmpetência: 'Foi'tanto; Ílão é nada 
··irrisório, nem ·oon:ae-náVel que um Senador 

sustente devemos fazer uma pausa para espe· 
rar que esse poder, realmente soberano, nes
te caso, ~per omnis, que está acima de nós, 

· possa decidir, para que não demos um passo 
em falso, para que não façamos algo que, 
daqui a quinze dias, a Suprema Corte possa 
dizer que é inexeqi.llvel. Poi que ela poderá 
dizer isso? 

Permitam-me, ao velho Pr_of€:ssor, lembrar 
como isso ocorreu:· a· Suprema Corte ameri· 
cana não tinha e.sse poder; esse poder aparece 
no caso famoso do Juiz Marshall, na questão 
Chamada Marbuzy çontra Madíson, quando 

-o Presidente nomeou para determinar função 
e iss-o foi cohtesta:do perante-a Supreina Cor-
te. Não está no texto da Constituição e~se 
poder da Suprema Corte americana; está no 
nosso porq-ue nos· inspiramos nos Estados 
Unidos, por causa de Rui Barbosa, líder inte· 
lectual da Constituinte de !891. 

Então, isso vem dessa idéia de soberania, 
tiPiCarne_Iite aplicáVel ã Suprt::ina--Corte nesse 
caso, mas- _que não- é aplicável ao Senado, 
porque é diferente de autonomia ou de inicia-
tiva ou de competência. -

Eu queria evitar ao Senado ·a situação de 
poder amanhá ficar em posição difícil em face 
do julgado, que seria obrigatoriamente segui
do por ele. Esta foi a razão: proteger o Sena
do, fazer com que nós, que somos tão injusta
mente agredidOs, e esta sessão de hoje é pro
va de que as agressões são injustas. Esta ses
são· é -t.ftna grande sessão - retirada a minha 
presenç-a, que é perfeitamente dispensável 
-, esta sessão foi realmente uma sessão bis-

t&-íca do ~enado. Para quantas pessoaS? Para 
20 pessoas, para 30 pessoas? Mas será possí
vel, será possível que isso, fique asSim, que 
não possamos mostrar, atraVés dos meios de 
comunicações, o qUe é realmente, o que pode 
ser o Senado num momento destes de de· 
bate? _ · 

Sr. Presidente, meus queridos Companhei
ros, não quero ir muito além disso que já 
fiz: explicar a minha posição, agradecer ao 
Senador José Paulo Biso!, manifestar a V. 
Ex"'- e a alguns, particularmente,.chamarei 
de vocês, mas só fOra da impressão do Diário 
Oficial - então, direi V. Ex•s quer dizer, 
a vocês, o meu sentimento de profunda grati· 
dão, pelo que assisti, hoje, e o meu .senti~ 
~_ento de prof1,1nda esp_erança pelo que, hoje, 
Vi, que pode vir a s_er, no futuro, a libertação 
do Legislativo brasileiro, a soberania, real· 
mente, do Legislativo brasileiro, diante ,Çias 
imposições de um Executivo juv~n.il .:;; hiSt.ó-
rico. -

Era o que tinha- a dizer. (Muito bem! Pai· 
mas Prolongadas.) 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi~ 
dente,, peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Neison Carneiro) 
-Concedo a palàvra a V. EX•, nobre Sena
dor. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Um<i questão d-e ái-dem.)
Sr . .Presidente, Srs. Senadores, toOõS acom
panharam, com muita atenção~ o <le.senrolar 

. da sessão_ de hoje que foi a continuaçãO dos 
trabalhos da Comissâo de Constiúiiçáo, Jus
tiça e Cidadania- na última quinta-feira, Pela 
manhã. 

Nessa oportunidade, Sr. Presidente ..:..... é 
por isso que ergo a presente Que~ftão de Çlr
dem -,foi discutida outra questão de ordem 
aqui fonnulada pelo SenadorAiexalldre Cos· 
ta. 

Na condição de Presidente daquele órgão 
técnico do Senado, achei por bem nomear 
o -senador Afonso Arinos dê Mello-Franco, 
por sobradas razóes, Relator da matéria. 

S. Ex• relatou- a matéila cOm umã. Prelimi
nar, não chegou-a penetrar no -méritO; apenãs 
argüiu, com- muita fundamentação_ técnica, 
que seria de conveníência ao Senado Federal, 

· já que estava ajuizado o mandado de segu~ 
rança, aguardar a devida solução a ser ofer· 
tada pelo Supremo Tribunal Federal. Nisso 
S. EX" foi vencído.- - · 

E antes que pudesse dar continuidade ao 
seu trabalho, teve, por outros compromissos, 

. ~e se ausent~.- Çomo, na_ dis_çussão,_o Sena· 
_ dor Maurício Corrêa já oferecerfl parecer, 

a Presidência 9esignçm o SÇ"nac;!or fVI~urício 
Corrêa, não para relatar o·voto vencido, mas 
para substituir, na questão de mérito, o 'St!na· 
dor Afonso Arinos de Mello Franco. 

O Senador Maurício COrrêa, ea1.tã'ó, prola
tou- pa·recer, que teve a maioria de votos, 
entendendo que não havia inconstituciona~ 
lidq.de na substituição de Jorge Nova da Costa 
como Goverp.ador do Estado do Amapá, de-
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signado por força de disposição trarisit6ria festOu a Sua inconformação. Então, pediu a 
da ConstituiÇão Federal em vigor, se não me palavra ao Presidente Pompeu de Sousa para 
engano o art. 14 das Disposições Transitórias, dizer: 
de 5 de outubro de 1988. "O SR. JUTAHY MAGALHÃES 

Houve a votação do parecer ·cto Senador (PSDB _ BA. Pela ordem. Sem revisão 
Maurício Corrêa e, mesmo havendo muitos doorador.)-Sr. Presidente, Srs. Sena-
requerimentos - gostaria de chamar a aten- dores: 
ção de V. Ex• para este aspecto - mesmo Em primeiro lugar, uma reclamação, 
havendo muitos requerimentos para que-, de porque, no ofício, não consta 0 voto em 
i.t::Oediato, sabatinássemos o novo indicado, separado que tive oportunidade de pro-
a Presidência negou-se a iSso e, após colher ferir contra a cOnstitucionalídade da ma-
a resultado da votação do parecer, tomou téria;emsegundolugar,porque,quando 
a seguinte deliberação_, q_ue, inclu~i_ye, consta V, Ex" determina a remessa do processo, 
de offcio remetido à Mesa: declarava, então, -0 ·v· a dect"s·o da Mesa a respe"to na _QlJ-J _ a 1 
a Presidência da Comissão de Constituição, da questão de ordem; a Mesa fez uma 
Justiça e Cidadania que estava remetendo a consulta à Comissão-de Constituição, 
V, Ex~ o parecer do Senador Mauricio Cor- Justiça e Cidadania, para definir a sua 
rêá, devidamente aprovado, para a solução posição na questão de ordem levantada 
da Mesa, aliás, Dão prOpiiamente solução da e até 0 momento não vi a Presidência 
Mesa, para solução pessoal dp Presidente do decidir a questão de ordem levantada 
Senado e que somente conhecida a solução pelo nobre Senador Alexandre Costa, 
a ser dada a essa questão de ordem é que Era 0 que·eudesejav·a tratãr, sr. Presi-
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ dente." 
dania iria submeter à sabatina o novo indi~ 
cada pelo Presidente Fernando Collor de Me- O Presidente Pompeu de Sousa retrucou. 
no. _ _E, como falasse ainda sem atender ao Sena-

Como havia previsão de que logo se resol· dor Jutahy Magalhães, este_ retornou, dentro 
v esse, condicionalmente, a Comissã:o foi con~ da impetuosidade que lhe _caracteriza a açáo 
vocada para uma reunião extraordinária âs aqui no Setiado, e dísse: 
18 horas daquele dia, mas ficando acertado 
que a reunião só ocorreriá se V. Er solucio~ 
nasse a questã:o de ordem do Senador Ale~ 
xandre Costa. 

·Ocorre, Sr. Presidente, que, na condição 
de poHtico, Senador da República, o Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania teve que se ausentar de Brasília 
e integrar uma comitiva que teria de, naquele 
dia, chegar a Fortaleza, à Capital cearense, 
e, como tal, foi substituído pelo Vice- Presi
dente, Senador Odacir Soares. 

A reunião extraordinária -ocorreu porque. 
foi entendido por meu substituto que o Sena
do havia resolvido a questão de ordem atra
vés do Presidente, mas, no meu entender, 
Sr_ Presidente, não houve essa solução e es
tou, após esse longo históiiCO; fazendo uma 
questão de ~:>rc'lem na qual ingresso neste exa
to momento na parte de argumentos e na 
parte _de requerimentos. 

Consta das notas taquígráficas do Senado 
da República que foí tido o ofício por mim 
enviado a V. Ex~ Após isso, o Senador Pom· 
peu de Sousa, que presidia a reunião naquela 
oporturiidade e está ao lado de V. Ex•, profe
riu as seguintes palavras, que leio, toman
do-se das notas taquigráficas: __ 

Tendo em vista o recebimento dares
posta, que acaba de ser lida, à consulta 
feita pela Presidênciâ: à douta Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, 
quanto a- questã:o levantada pelo Sena· 
dor Alexandre Costa sobre a Mensagem 
que indica o Sr, José Gilton Pinheiro 
Garcia para o Governo do Estado do 
Amapá, essa Presidência determina a re
messa da matéria ao estudo daquela Co
missão. 

Nesse ínterim, Sr. Presidente, o cuidadoso 
Senador Jutahy Magalhães, de logo, .mani-

"O SR. JUTAHY MAGALHÃES -
Se V_ E r- me permite, sem querer dialo
gar com f1 Mesa V. Ex' tem_ razão quando 
diz que a Comissão iristniiüã. P~esidência 
a respeito de uma posição a tomar. Mas 
a PresidêncTa ainda nãO tomou a posição 
- aí está o ámago da questão; ... " 

E fez a solicitação para que a Presidência 
decidisse a matéria. 

Agora, recorro ao espírito_ jurídico de V. 
Ex• e à sua longa experiência, inclusive, como 
um dos homens que mais propuseram leis 
interessantes para este País em defesa de 
oprimidos e em defesa da mulher que já foi 
muito oprimida, no Brasil, e de certo modo 
ainda o é. --

Então, à clarividência de V. Er-, submeto 
a resposta do Senador Pompeu de Sousa, que 
disse: 

H_Q SR~- -PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) ....:.. A atitude da Mesa traz uma 
decisão implícita: a Mesa rende-se à dou
ta sabedoria da Comissã.o de Constitui
_ção, Justiça e Cidadania, ex:pressa por 
_ampla maioria de votos, uma vez que 
V. Ex• se declara voto solicitário na Co
missão." 

Aqui, houve engano _do Senador Jutah:y 
Magalhães porque, na verdade, S. Ex~ não 
foi um voto solitário. Mas isso não importa 
exatamente neste momento. 

Mas, veja V. Ex•: pode uma questão de 
ordem ser decidida implicitamen'te? J:: a Mesa 
quem resolve questão de ordem ou é a Presi
dência _quem o faz? São pergUntas que faço 
numa nova quesfão de ordem. 

OUtro detalhe, Sr. Presidente: não houve 
nenhuma deliberação da CopJissão de Coilsti
tuição, Justiça e Cidadania. Houve um oare· 

cer; aquilo que pareceu, â maioria da Comis· 
são, sobre se havia ou não inconstituciona
lidade no ato que exonerou ou demitiu, ad 
nutum, o Governador Jorge Nova da Costa. 
Apenas uma orientação, à qual a Mesa não 
estava _obrigada a seguir, porque é mero pare
cer e não tem nenhuma força decis6ria. Não 
é uma deliberação da Comissão, senão uma 
deliberação de como aconselhar a Presidén· 
cia naquele episódio. 

Por isso, Sr. Presidente, faço esta questão 
de ordem com essas considerações, para que 
V. Ex~ declare a questão de ordem c-omo não 
resolvida, pelas seguintes razões: primeiro, 
porque não há decisão implícita em questão 
de ordem; segundo, J>9rque a Mesa não resol
ve questão de ordem; terceiro, porque o Se
nador Alexandre Costa não estava no plená
rio e nem em Brasilia e, como tal, não podia 
usar dos direitos regimentalmente concedi
dos a S. Ex•_ para a interposição de recursos 
regimentais. e quarto, Sr. Presidente, porque 
-~ntende o autor desta questão de ordem que, 
mesmo estando a Presidência sendo exercida 
pelo Senador Pompeu de Sousa, era de con
veniência ética_ e regimenta;! esperar a pre
sença de V. E~\ titular do cargo. 

Faço esta questão de ordem para que seja 
__ declarado de nenhum efeito, quanto a isto, 

º que ocorreu na Ultima quinta-feira, neste 
plenário, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência não estava presente nos Ulti· 
mos dias da semana passada e evidentemen
te, ~stá tomando conhecimento do fato, ago
ra:, em toda a sua inteireza. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presi
dente, peço a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex~ para contra
ditar, já que ainda não decidi nada. 

O Sr. José lgnácio Ferreira pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do ora
dor, será publicado posteriormente. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRJ>.SI!>ENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex~ quer levantar questão de ordem? 

O Sr. Alexandre Costa- Quero contestar, 
porque só há um -prejudicado nisso, que sou 
eu; Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex~ pode esclarecer, já que foi referido. 

A Mesa prorroga; de ofídci;-a-presente ses· 
são por 15 minutos, para que possa ser votada 
a Ordem do Dia. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL -
MA. Para contestar. Sem revisão do orador.) 
- Sr._P.cesidente, Srs. senadores: 

Ouvi o q"ue acaba de dizer o Senador José 
Ignácio Ferreira. 

Absolutamente. não me con:vence, Sr. Pre
sidente, V. Er, um brilhante eantigo Parla
mentar desta Casa, para não dizer velho Par
lamentar como eu sou, sabe que uma questão 
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de ordem desse porte, dessa importância não 
pode ser respondida ao Parlamentar numa 
sessão de quinta ou sexta-feira sem número 
e sem expressão de Plenário. Quando levan· 
teia questão de ordem cheguei a dizer: estou 
satisfeito, Sr. Presidente, com a decisão de 
V. Ex~, pedindo o assessonrmenio da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. O 
resultado da Comissão não seria o vereditO 
de V. Ex~ e poderia ser. Mas V. Ex• não 
avisou, absolutamente, para mim, nem para 
a Casa que o deliberado pela Comissão de 
Constit_uição, Justiça e Cidadania se~iâ~O que 
V. Ex~ iria decidir,_ porque a quesHio-de or
dem não foi levantada para a referida Comis
são. Foi levantada ao Presidente da Casa, 
de acordo com o Regimento !~terno. 

Logo, ninguém mais do que V. Er tem 
condições de saber que esse tipo de processo, 
nesta Casa; tenho a impressão de que é o 
único. 

Não tem nenhuma importância o que vou 
dizer: não _existe Parlamentar mais freqüente 
no Senado da República do que eu. Isso não 
tem importância alguma, porque os que fa
lham, falham por razões de trabalho, por 
compromissos de ordem política, por traba
lhos a realizar em prol do Senado, em prol 
da política. Está tudo muito beml Mas faço 
tudo isso e estou presente todos os dias nesta 
Casa. -

Levanto uma questão de ordem dessa im
portância e, uin diâ. que falho- no ano, é justa
mente nesse dia que a Mesa Diretora respon
de a referida questão de ordem, não permi
tindo que eu recorra ao foro, que é a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
não permitindo que recorra ao Plenário, que 
é o outro foro para que possa recorrer. 

Logo, Sr. Presidente, V. Ex• há de me dar 
razão que sou um prejudicado e, por is-so, 
contesto todas as palavras do nobre Líder 
do Governo, que, absolutamente, não tem 
razão, sabe que essa não é a tradição do Sena
do, sabe que essa não é a tradição do Parla
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Todos esses fatos ocorreram durante a au· 
sência do Presidente. O Presidente não acom
panhou o desenrolar desses fatos, senão pelos 
depoimentos que acabam de ser feitos. 

Quando daqui saí para cumprir uma missão 
que o Senado me outorgou, apenas havia de
clarado que iria enviar a questão de ordem 
ao exame da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. Os fatos posteriores s6 ago
ra me chegam ao conhecimento, com a rique
za de informações que foram dadas pelos ilus
tres Colegas. __ 

De modo que a Mesa vai pedir à Secretaria 
que envie todo o material referente à matéria, 
para que possa trazer a sua decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 42, DE 1990 

Torna obrigatória, na propaganda 
eleitoral divulgada pelas emissoras de te

- -levisão, a apresentação ao vivo dos candiM 
datos e, ou pessoas devidamente creden
ciadas pelos partidos e coligações. 

O CongresSO~ Nacional decreta: 
Art. 1~ Toda propaganda eleitoral divul

gada por intermédio das emissoras de rádio 
e televisão, na forma do que faculta a legisla
ção, far-se-á~ exclusivamente, Com a apresen .. 
tação ao vivo dos candidatos e, ou pessoas 
devidamente_ credenciadas pelos partidos ou 
coligações. 

Art. 2~ O Tribunal Superior Eleitoral 
baixará as instruções necessárias ao cumpri
mento desta lei, inclusive quanto ao processo 
de fiscalização. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4? São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

As leis que regulamentarem a propaganda 
eleitoral nos dois últimos pleitos realizados 
em âmbito nacíotJal conferiram ao Poder Ju
diciário amplos podúes para disciplinar a ma
téria (art. 3o da Lei n? 7.508, de 4-7-86 e art. 
16 da Lei n• 7.773 de 8-6-89). 

O Tribunal Superior EleitOral, por seu tur· 
no, houve por bem exigir que os programas 
de propaganda eleitoral sejam gravados (art. 
22 das Resoluções n9 12.924 de 8-8-86 e no 
15.443 de_S-8-89), fato que, obviamente, im
possibilita a veiculação de qualquer mensa
gem ao vivo, seja pelos partidos seja pelos 
candidatos. 

Ocorre que a crescentemente sofisticada 
tecnologia disponível no mercado audiovisual 
torna elevadíssimos os custos da produção 
da propaganda. Nestas condições, os partidos 
que dispõem de escassos recursos financeiro~ 
ficam, de fato, inferiorizados em relação aos 
outros, pois acabam sendo forçados a produ
zir um material de propaganda de baixa quali
dade e, por conseguinte, de pouco interesse 
publicitário. 

Em matéria eleitoral, deve o legislador or
dinário procurai estabelecer normas que, efe
tivamente, assegurem isono-rnia de tratamen
to a todos os que pretendem obter um man
dato de representação popular. 

A iniciativ?-_ em pauta, na medida em que 
exige a apresentação ao vivo dos candidatos 
na propaganOã-elelioral, pela televisão, além 
de preservar o processo contra a influência 
do poder económico, tem o mérito de evitar 
que mariipulãções_tecnológicas venham a be
neficiar alguns Poucos em detrimento da 
maioria. De fato, é notório que o hábil mane
jo das sofisticidas técnicas desenvolvidas pe
las empresas especializadas no ramo é capaz 
de falsear verdades, difundir versões enga
nosas ou até mesmo de transformar a mentira 
em dado de realidade. 

O presen~e. proJeto contribui para o aper
feiçoamento do processo democrático ao cai-

bir a perpetuação de práticas enganosas e 
inibir a sempre nefasta influênc-ia do poder 
económico nos pleitos eleitorais. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1990. -
Senador Mário Covas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.508. DE 4 DE JULHO DE 1986 

Institui normas para a propaganda 
eleitoral e dá outras providências. 

O Presiderite da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

········-············~·-·······~·-·······-··---·····-:~ .. 
Art. 3~ A propaganda eleitoral, no rádio 

e na televisão, restringir-se-á única e exclusi· 
vamente ao horário gratuito previsto nesta 
lei e disciplinado pela Justiça Eleitoral, com 
expressa proibição de qualquer propaganda 
paga. 

- Parágrafo únicõ. - Será -permitida apenas 
i divulgação paga, Pela imprensa escrita, do 
curriculum vitae de candidato e do número 
do seu registro na JuSfiça Eleitoral, bem Co
mo do Partido a que pertence. 

(') LEI N'' 7.773, 
DE 8 DE JUNHO DE 1989 

Dispõe sobre a eleição para Presidente 
e ViceMPresfdente da República. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congress:o Naciomil decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 16. A propaganda eleitoral no rádio 
e televisão restringir-se-á, unicame-nte, ao ho· 
rário gratuito disciplinado pela Justiça Eleito
ral, para o período _d_e 15 de _setembro a 12 
de novembro, com geração de Brasília, em 
cadeia nacional, e expressa proibição de qual
quer propaganda paga. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
Poder Judiciário 

RESOLUÇÃO N• 12.924. 
DE 8 DE AGOSTO DE 1986 

PROCESSO N• 8.007- CLASSE 10 
Distrito Federal (Brasília) 

Instruções sobre Propaganda 
(Eleições de 15 de novembro de 1986) 

O Tn'bunal Superior Eleitoral, usando das 
atribuições que lhe confere o arL 23, IX, do 
Có~igo Eleitoral, resolve expedir as seguintes 
instruções: 

Art. 22: Os prógrãmas de Propaganda 
partidária ou eleitoral gratuitos deverão ser 
gravados. 

§ to As gravaçõe$ deverão ser conserva
das pelo prazo de vinte dias pelas emissoras 
de até um kW e pelo prazo de trinta dias 
pélas demais (DL n• 236, art. 71, § 3•). 
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no do prazo mencionado no parágrafo ante~ 
rior. 

§ 39 - Durante os per(odOs mencionados 
no § }9, as gravações ficarão_rio arquivo da 
emisSoia, mas à- disposição ·da autoridade 
eleitoral competente, para servir como prova 
dos abusos ou crimes porventura cometidos. 

RESOLUÇÃO TSE N• 15.443 
DE 8 DE AGOSTO DE 1989 

Instruções sobre Propaganda 
(Eleições de 15 de novembro de 1989) 

O Tnõunal-Superior ÉleÜoral, usando d"\S 
atribuições que lhe confere _o art. 23, IX, do 
Código Eleitoral, _e tendo em vista o disposto 
na Lei n9 7.773, de 8-6-89, re~olve expedir 
as seguintes instruções: 

Art. 22. Os programas de_propaganda 
eleitoral gratuitos dev_~rão _ _s~r_gravados. 

§ }9 As gl:_avações deverão_ser consetva· 
das pelo prazo de trinta dias pelas emissoras 
de rádio e televisão. 

§ z~- A- fita- magné-tica -Se~á--fOffied.iiiãs 
emissoras pelo partido ou coligação respOn· 
sável pelo horário, e devolvida após o térmi· 
no do prazo mencionado no parágrafo ante
rior. 

§ 3~ Durante o período mencionado na 
§ 1~, as gravações rtcaraõ no: arquivo da emis
sora, mas·à disposição do Tribunal Superior 
Eleitoral, para servir como prova dos abusos 
ou crimes eventualmente cometidos. 
~·····A·~··~ooOOÕ ... 000o~OOO .. ~---·-~ .. --... ·.·~·-····· 

(A Ci:miisslio de Co!JStituiçáo, Justiça 
e Cidadania - Competência teiminati
va.) 

O SR. PRESIDENTE :CJ:'I~leon Carné.iro) 
-O projeto será publicado e remetidQ à 
Cõ-inissão -competente. 

Sobre a mesa, comunicações que serão 1~
das pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidas as seguintes:_ 

Brasília, 8 de m3io de 1990 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, para os de· 

vidas fins, o meu desligamento do PDC, a 
partir desta data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência meus protestos de estima 
e distinta consideração. - Senador Carlos 
Patrocínio. 

Brasma, 8 de maio de 1990 

Senhor Presidente, _ 
Solicito a Vossa Excelência a gen-tileza de 

autorizar a minha substituiçâ:o ria Egrégia Co· 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
peló Excelentíssimo Seqhor Senador José 
Paulo Biso! (PSB -RS). 

Fraternal abraço: - Senã.dor Jamil Had
dad. 

OF N• 009/90 
Brasi1iã,-8 dé rilaio de 1990 

Senhor Presidente, 
De acordo com o parágrafo único do art. 

66-A do Regimento Interno do Senado Fede
rai, tenho a honra de comunicar à Mesa Pire
tora dc::sta_ Casa que indico ó Exmo. senador 
Jo"ãõ Menezes para exercer as funções de Vi· 
ce-Líder do Governo. _ 

, _ Ao ~DSi!jo;reD:ovo a Vossa Excelência para 
os--prOteStos de elevada estima· e respeito. 
-.Senador JOSé Ignácio F_erreira, Líder do 
Govem6.· · 

---- ---sr;:~:síÚa; 8 de março de 1990 

Senhor Presidente, 
_ Cofuühicó-i,i Vossa Excelência, nos termos 
regi~eiltai.S, -que a Coniiss<ici de Assuntos 
Económ_icos Será coniposta pelos Senhores 
S~nador;s, da forma abaixo disposta: 

Titulares 

Ronâ.Íd0 Ãi:"agão 
Severo Gõrilê-s 
Meira Fillio 

-Mansueto de Lavor 
Mauro Benevides 
João Calmon 
Márcio Lace~da 
Alufzio Bezerra 
-Francisco Rollemberg 
Ronan Tito - -

_ Cid_-S_Iibóhí de .Carvalho 

.SupleP,_tes 

Luiz Viana 
-~Humberto Lucena 

Áureo Mello 
- Nabór Junior 

José Fogaça 
Ruy :Sªcelar 
Irapuan Costa Junior 
Lei~e Chaves, _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e distinta-eónsideração._ - senador Ronan 
Tito, Líder do PMDB no Senado. 

-6 SR. PRESIDENTE (Nelson Corneiro) 
-:_ ~ comunicações Jidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será_ lido 
pelo Sr. lo Secretário. 

:É lido. o seguinte 

REQUERIMENTO N• 91, DE 1990 

Requeremos, nos termos do art. 258 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que 
tramite em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n~ 26 de 1988, o presente Projeto 
de Lei do Senado n9 57/89. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1990. -
Senador Carlos Patrocínio. 

d SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Este requerimento será publicado e incluí
do em Ordem do Dia, nos termos do disRosto 
no art. 255, inCiso II, alínea c, item & do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa_, Iequerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 92, DE 1990 

Para os fins do disposto no art. 13, § 1~ 
do Regimento Interno desta Casa, solicito 
autorização do Senado Federal para ausen· 
tar-me do País no período compreendido en· 
tre os dias 10 e 18 de maio, quando estarei 
na F~ça e Suécia. Na França ptofeiii-eicon
feréncia a convite do lnstitute de Hartes Etu· 
desde L'Amérique Latine e da Organização 
"Medicins du Monde" e na Suécia estarei 
a conVite do Sarec. Pretendo ainda, durante 
esse perí9do, manter ~:ontactos com autori· 
dades federais daqueles países. 

Brasüia, 8 de maio de 1990. - Senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.;_.O requerimentO lido será_ vOtado após a 
Ordem do Dia, nos -termoS regimentai-s .• 

A Presidência convoca-ses-são ·conjUnta a 
realizar-se amanhã, às 18 horas e 30minutos, 
no plenário-da Câmara dos Deputados, desti
nada à apreciação de medidas provisórias e 
vetos presidenciais. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...;... Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente 

Passa-se â 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 10, DE 1990 

(Em regime de urgência, -nos termos do 
art. 336~ c~ do R~gimerito-Interno) 

Votação, em turno único, do Projeta 
de Lei.do DF n~ 10, de 1990, de_ iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre o aproveitamento, no Dis
trito Federal, de _servidores requisitados 
e dá outras providências, tendo 

PARECJ;;R, sob n' 70, de 1990, e oral 
da Comissão 

-- do Distrito Federal, 1t pronuncia· 
mento: favorável; 2' pronunciamento: fa
voráv_el_à Emenda n~ 1 de Plenário. 

A discussão da matéria foi eócerrada na 
sessão de 27 de abril último. 

Passa-~e à votação do projeto, sem pre
jufzo da emenda. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA,. Para encaminhar a votação.) - Sr. Pre
sidente, a matéria tem regime de urgência. 
Não_ Qá ~ais ç_ondição para solicitar infor· 
mações. -
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Apenas quero dizer que, pessoalmente, 
irei me abstê r de votar, embora reconheça 
a importância da questão, porque considero 
que o processo não está bem instruído. 

Não sabemos quantas são as vagas que se~ 
ráo preenchidas, nem como serão-preenchi~ 
das. Não temos idéia do parqué da diferen
ciação entre o tratamento dado ao pessoal 
em comiss<io e o dado_ ao p~s~oal Ç~ T. Mas 
o governo do Distrito Federal é um governo 
indicado e referendado pelo Senhor PreSi
dente da República; é um governo do qual, 
normalmente, devemos esperar que esteja 
disposto a só encaminhar processos ·que te· 
nbam a sua moralidade acima de qualquer 
suspeita. 

Por isso, Sr. Presidente, com essa preocu
pação que tenho de examinar os processos, 
e tendo verificado que esse processo não está 
adequadamente instruído, sem querer obs
truir. sem impedir uma medida - porque 
inclusive está em regime de urgêb.cia - nem 
atrapalhar a tramitação, reservoKme apenas 
o direito a Uma manifestação pessOal pela 
abstenção. Não de ser contra mas, pelo meK 
nos, pela abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece a V. EX' que, pelo art. 
1": 

"Os servidores originários de órgãos 
e entidades da Administração Federal, 
Estadual e Municipal que se encontra· 
rem à disposição de órgãos da Adminis
tração Díreta, Autárql.!_~ça e Fundacional 
do Distrito Fed~ral, na condição de re
quisitados, poderão optar por serem 
aproveitados nos órgãos. e entidades para 
os quais foram requísitados. 

Art. 2•: 

"Poderá exerCitar o direito ã õpção, 
nos termos -do art. !9, ó servidor que: 

I -seja ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente no órgão de ori· 
gem; 
II- haja ingressado por concurso púK 

blico; 
III- tenha sido requisitado em data 

anterior a 20 de setembro de 1988; 
IV -tenha no máximo 20 (vinte) anos 

de serviço público, contados para efeito 
de aposentadoria, excluído, deste, o 
tempo de serviço prestado ao Distrito 
Federal." 

Já o art. 6~ diz: 

"Os servidores ocupantes das rema· 
nescentes Funções em Comissão do 
Quadro ·do Pessoal do Distrito Federal 
e dos órgãos relativamente autónomos, 
poderão ser aproveitados na Carreira 
Administração Pública do Distrito Fede· 
ra!, mediante-"J'Ção. ------

§ 19 O aproveitamento, que deperiK 
d~rá_ de a~;,ovação prévia em concurso 
pubhco, ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES :...:Os caT-
gos em comissáo? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sím ·, os cargos e~ cóniiSSão. 

_ll;~:._ darKse-á no Padrão Inicial, da 
Classe úniCa, do Cargo de Auxiliar de 
Administ"ração Pública, atribuindo-se 1 
(um) padrão a cada 18 {dezoito) meses 
ou fração Superior a 9 (nove) meses de 
efetivo exercício no Distrito Federal." 

Evidep_te_mente_que são-osdados_que posso 
fornecer a .V .. EX\ Senador Jutahy Maga
lhães. o projeto peúnite apenas aos que te
nham sido_ requisitados em data anterior a 
20 de setembro de 1988. 

A emenda, com parecer .favorável da ~o· 
missão do Distrito Federal, modifiCa esse prà
zo para os que tenham sido requisitados em 
data anterior a 31 de dezembro de 1989. De 
modo que eSte é, em síntese, o projeto. 

O SR. J!ITAIIY MAGALHÃES-Sr. Pre' 
sidente, quero agradecer a V. Ex~ as informa
ções, mas o meu pensamento não· era apenas 
esse. Mas, não há nenhum motivo para atra
palhar o processo ou a votação. No entanto, 
que nós insiS~os no fato de qu~ não sabe
mos quantos são os càrgos que -serão preén
chidos. Não veio essa informação, não há 
essa informação, e, não cabe mais, a essa 
altura, pedido de informaÇão p-ara: protelar 
a votação, -mes-mo porque esní"em regime 
de urgência e não caberia.mai~isso, ·a·_não 
ser com a retirada da urgência, que não é 
o caso. Não estou solicitando isso. Quero 
apenas, dentro da minha preocupação pes· 

· soal, da preocupação que tenho de acampa· 
nhar a tramitação dos projetas aqui nesta ca
sa, e não tendo conhecimeú.to dos fatos, abs· 
ter-me de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o proj~to. . .-

Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram 
permanecer_seJ1tados. (Pausa~) Aprovado. 

PassaKse à votaçáo da emenda. 
Em votação. · · 
Os SrS. "S'eriã.doreS qúe a ãprOVam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada a 
emenda. . 

A matéria vai à Copüssão Diretora para 
a redação final. 

O SR- PRESIDENTE~ (Nilson Carneiro) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora, oferecendo a redação final da maté~a, 
que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

:É lido o seguinte 

PARECER N• il7, DE 1990 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Proje tode Lei do DF 
n• 10, de 1990. 

A ComissãO Dfretora-ap~esenta ã. i'edação 
fiitaf d_ó Projeto de Lei do DF n~ 10, de 199Q, 
qüe dispõe sobre o apmveitamento, no Dis
trito Federal, de servidores requisitados e dá 
outras providências. _ - ,. 

Sala de Reuniões da Comíssão, 8 de. niaio 
de; 1990. - Alexandre Cos·ta, Presidente -
Antonio Lu~ Maya, Relator - Pompeu de 
Sousa - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N• 117, DE 1990 
Redação imal do Projeto de Lei do DF 

n~ JO,de 1990, quedlspõesobreoaproveiK 
tamento, no Distrito_ Federal, de servi
dores requisitados, e dá outras providên
cias. 

O senado Federal decreta: 
Art. 1~ Os servidores originários de ór

gãos e entidades da_Adminístração'-Federal, 
Estadual e Municipal que se encontrarem à 
disposição de órgãos da Administração Dire
ta, Autárquica e Fundacional do Distrito FeK 
deral, na condição de requi~~tad~s, p_oderão 
Optar pot serem aprbVeítados nos órgãos e 
entidades para os quais foram requisitados. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se aos servidores do Distrito Federal. 

_ Art. 29 Poderá exercitar o direito à op
ção, nos termos do ~rt. l 9 desta Lei, o servidor 
q_ue: _ _ 
I- seja ocupante de cargo efetivo oU -em~ 

prego permanente no órgão de origem; 
. II-hajaingressado por concurso público; 
III - tenha sido requisitado em data ante-

rior a 31 de dezembro de 1989; 
IV- tenha no máximo vinte anos de servi· 

ço público, contados para efeito de aposentaM 
doria,_ excluído, deste, o tempo de serviço 
prestado ao Distrito Federal. 

Art.. 3~ A opção de que trata_ o art. 1~ 
desta Lei será manifestada, por escrito. no 
prazo de trinta dias, a partir da data de sua 
publicação, nOs respectivos órgãos de pes
Soal. 

Art. 4~ O aproveitamentO somente será 
efetivado após a anuência do órgão de ori
gem. -

Art. 59 Os Servidores a que·se·fefere esta 
Lei serão aproveitados nos_ Quadros de Pes
soal do Distrito Federal, dos Órgãos Relati
vamente Autônomos, das Autarquias e nas 
Tabelas de Pessoal das Fundações Pública:. 
do Distrito FederaL - -

§ 1"' O aproveitamento- de que t!ata es~e 
art_igo. observado o disposto no art. 19 desta 
Lei, far~seKci:_ 
I-em cargo ou emprego compatível com 

o ocupante no órgão de origem; 
· II - em padrão inicial do cargo ou empre-

go, atribunindoKse: · 
a) um padrão a cada doze meses ou fração 

superior a seis meses .de efetivo exercíCio no 
~istrito Federal, na ~ipótese de opção pela 
Çarreira Magistério Público do Distrito Fe
deral; 

b) um padrão a cada dezoito meses ou fraK 
ção superior a nove meses de efeti vo e~ercfcio 
no Distrito Federal. na hipótese de _opção 
pelas demais Carreiras. 

Art. (}9 Os servidores ocupantes das re
m~nescente"s Fundações em Comissão, do 
Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dos 
órgãOs~elãffVa.riJ.éiite Autõiiomos, pOderão 
ser aproveitados na Carreira Administração 
Pública do Distrito Federal, mediante opção. 

§ 19 O aproveitamento, que dependerá 
de aprovação prévia em concurso público, 
dar-se-á no Padrão Inicial da Classe Única, 
do Cargo de Auxiliar de Administração Pú· 
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blica, atribuindo-se um padrão a cada dezoito 
meses ou fraçâo superior a nove meses de 
efetivo exerCício no DiStrito -FederaL 

§ -2~> ---o tempo de serviço prestad.<? ao Dis
trito Federal será contado como título, quan
do da realizaçãO do concurso público e para 
todos os deitas após o aproveitamento. 

Art. 79 O GovernadOr do" Distrito Fede
ral 15aixará os atas necessários â regulamen
tação desta Lei. 

Art. s~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. --

Art. 9~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-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.) 
~provada. 
A matéiia vai à sanção do Sr. Governador 

do Distrito Federal. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

PROJETO DE RESOLÜÇÁO 
N• 185. DE 1988 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 33_6, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em tuino -úniCo,- do Projeto 
de Resolução n~ 185, de 1988, de inida· 
tiva do Senador Jutahy Magalhães, que 
estabelece a estrutura administrativa bá
sica do Senado Federal e dá outras provi· 
dências (dependendo de pareceres.) 

Sobre a mesa, tequerimeitto que será lido 
pelO Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 93, DE 1990 

Nos te~os. do art. 352, inciso II, do Regi
mento Interno, requeremos a extinção da ur
gência concedida para o Projeto de.Reso· 
lução n9 185, de 1988. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1990. -
Alexandre Costa- Pompeu de Sousa- Mau
ro Benevides - Fernando Henrique Cardoso 
- Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o requerimento. 

O Sr. Jutahy Magail.ules....:.:.. Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo ã palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Pre· 
sidente, esse projeto de resolução foi apre
sentado na Mesa anterior, em 1988. Não foi 
possível votá-lo, porque estávamos no final 
da sessão legíslativa. Naquele instante, eu .era 
o 1~"-Secretário do Senado. Resolvi apresen
tar u~ projeto em plenário, para ampla dis
cussão dos Srs. Senadores, com o resultado 
de um irabalho de cerca de 8 meses de uma 
romissão·de funcionários, indicada por mim, 

naquela época, e com propostas, que, no meu 
entendimento, merecem a atençãO desta Ca
s>. 

A nossa visão era;- vou empregar o termo 
da moda - enxugar a máquina administraM 
tiva do Senado, sem demissões. Olhando o 
aspecto de que nos últimos 15 ou 20 anos, 
como pe:t'demos as nossas prerrogativas, nós 
tiveinos muitas preocupações de ampliação 
da parte física do Senado e da sua parte admi
nistrativa, voltados para atividades-meio e 
não para a atividade-fim, que é a parte legisla
~va_. _ _Nesse período, duplicamos, mais do que 
duplicamos_o nú_mero de ca~gos em c~efia. 

No meu entendimento - e sei que isso 
uão agrada quando o digo, - temos aqui 
mil e trezentas e tantas funções gratificadas. 
O que é issó, Sr Presidente? Nós não poder
mos "abrir" o Senado para uma nova ativi· 
dade sem criar novas funções gratificadas, 
porque ninguém quer trabalhar sem ter essa 
função gratificada, é natural. 

--Se todo mundo tem, por que quem não 
tem vai_ ser proibido de ter? 

Estamos querendo fazer com que as fun
ções gr<!:tificadas sejam atribuídas àquelas 
chefias de fato e, por isso, há uma diminui
ção. No meu entendimento, isso não preju· 
dicou o· funcionalismo da Casa, se levarmos 
em consideração todas as circunstâncias que 
fizeram com que os vencimentos dos fun_cio
náriso fossem os que atualmente percebeu, 
por que chegou o momento em que aos venci
mentos dos funcionários foram atribuídas to
das as vantagens que eles tinham no passado. 
A perda não seria reaL Seria realmente uma 
perda, porque muitos deixariam de ter a fun
_çáo gratificada. 

Sei que está havendo uma pressão muito 
grande para que essa matéria, mais uma vez, 
seja protelada. Falta de tempo para estudar? 
Acho que não, porque está aí desde 1988, 
e faço questão de dizer essa data para não 
dizerem que a razão são essas críticas que 
estão sendo feitas ao Senado. A proposta está 
aí desde antes de se pensar em candidatura 
para Presidente da República. Portanto, não 
tem influência de nenhum candidato e muito 
menos de Presidente da República. A pro
posta veio bem antes. 

O que peço aos Srs. Senadores é que exa
minem amatéria, façam as s~as proposições, 
seja indicado o Relator para proferir o seu 
parecer aqui no plenário seja a matéria rein
cluída em pauta, mesmo que não s__eja _em 
regime de urgência, mas dentro de um com· 
premissa que, segundo soube, tinha sido esta
belecido, seja reincluída a matéria em pauta 
e seja votada, pelas informações que tenho 
no dia 24 de maio. Que .ela seja aprovada 
ou rejeltii:da, mas que seja votada e haja uma 
decisão a respeito da questão, porque temos 
que decidir. Esse é o nosso maL Estamos 
aqui sem legislar, sem fÍScalizar, porque-esta
mos sempre protelando as novas decisões. 
Não podemos mais agir desta meneira. Para 
~vit.ar que fiquemos aqui discutindo o secun
dário, OS -acessórios, que é saber sobre IPC, 
subsídios, se jeton é isso ori ãqi.iilo, temos 

é que cumprir com a nõsSã Obrigação. Qual 
é a nossa obrigação? É estar presente e votar. 
Mais do que votar, é fiscalizar os atas do 
Poder Executivo. A meu ver, é o que deve
mos fazer. 

Por isso, peço aos meus colegas que exami
nem a matéria. Ela é realmente de grande 
epvergadura, e -~ãQ_ ~uita_s as propostas apre
sentadas. É _preciso que examinemos a maté
ria. No dia 24 de maio vamos nos decidir 
a respeito do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs-Senadores que o aprovam queiram 
pe~anecer sentados. (Pausa) 

Aprovado, com o voto contrário do Sena
dor Jutahy Magalhães. 

A matéria volta à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 94, DE 1990 

Nos termos ilo art. 172, inciso I do Regi
mento Interno. requeiro a inclusão, em Or
dem do Dia, do Projeto de Resolução n~ 185, 
de 1988, do dia 24 de maio de 1990. cujo 
prazo, na- Conifssão de ConstituiÇão, Justiça 
e Cidadania já se acha esgotado. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1990. -
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa deveria incluir esse -requerimento 
na Ordem do Dia da próxima sessão, mas 
a relevância da matéria e a urgência agora 
exQOstas pelo nobre Senador Jutahy Maga
lhães explicam que eu tenha lido esse requeri
mento, e o submeta, com o apoio do Plenário 
imediataménte á votação. ' 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadoies que o aprovam perma

neçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Mesa designa Relator o nobre Senador 

Fernando Henrique Cardoso, e a matéria vol
tará ao exame do Plenário '- impreterivel
mente- no dia 24 de maio. 

A esse projeto serão reunidos outros ele
mentos que há em curso, inclusive um trabaM 
lho que está sendo elaborado pela atual Ad
ministração, através de uma comissão de ilus
tres membros do corpo funcional da Casa. 

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3'1 Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Jtem 3: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n" 9, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
altera dispositivos das leis n"" 13 e 14, 
de 30 de dezembro de 1988, e dá outras 
providências, tendo 
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§ 29 A fita magnética ~erá "fornecida às 
emissoras pelo Partido ou coligação respon· 
sável pelo horário, e devolvida após o térmi-

PARECER, sob n9 73, de 1990, da 
Comissão 

- do Distrito Federal, favorável, com 
Emenda que apresenta de n~ 1-DF. 

A discussão da matéria foí eilceirada na 
sessão ordinária anterior. 

Em votação o projeto, sem prejuí:zo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Em votação a Emenda n9 1 do DF. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão D"iretora para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item4: 

Votação~-em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n\' 13, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a -alteração da tabela de 
pessoal da Fundação Zoobotânica do 
Distrito Federa e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 
71, de 1990, na Comissão 

- do Distrito Federal 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirã. 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ 
A matéria vai á Comissão Diretora para 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltemS: 

Votação, em turno únicO, do Projeto 
de Lei do DF n~ 16, de 1990, de iniciatíva 
do GovernadOr do Distrito Federal, que 
cria Centro Interescolar de Línguas de 
Sobradinho na Fundação Educacional 
do Distrito Federal, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n• 
74, de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queira 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Apvovado. 
A matéria vai à Comissão Direiora para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os itens 6 e 7 ficam adiados por falta de 
quorum qualificado. 

São os seguintes os itens adiados: 

-6---
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição p9 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO No 4, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6 
ao art. 5~ do Ato das Disposições Constitu:-
cionais Transitórias. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da_ Câmara Íl" 70, de 1989 (n~ 
6.094/85, na Casa de origeiP-), de inicia
tiva do Presidente da República, que al
tera o art. _39 da Lei n~ 6.849, de 12 de 
novembro de 1980, que fixa os valores 
de retr~buição da categoria funcional de 
Agente de Vigilância e dá outras provi
dências, tendo~ 
PARECER FAVORA VEL, sob n• 87, 
de 1990, da Comissão 

-. de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

A Presidência esclarece aó -Plen3.rio que 
a matéOa"ficoU Sobre a mesa durante 5 (cinco) 
sessões ordinárias, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 277 do Regimento Interno. 
--- Ão projeto não foram apresentadas emen
das. 

Discussão do prjeto, em tumo único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 70, DE 1989 

-(N~ 6.094185, na Casa de Origem) 
(De i~iciativa do Presidente da República) 

Altera o art. 3~ da Lei n~ 6.849, de 
12 de novembro de 1980, que fixa os valo-· 
res de retribuição da Categoria Funcional 
de Agente de Vigilância, e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional dycreta: .. 
Art. I" O art. 3" da Lei n• 6.849; de 12 

de novembro de 1980; passa a vigorar coin 
a seguinte redação: 

-"Art. 3? Ô i.Õgresso ria C~tegoria 
Funcional de Agente de Vigilância far
se:..á na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e subseqüente habili
tação em estágio probatório, promovido 
junto aos órgãos integrantes do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Fede
ral (Sipec ), aos quais cOmpetirá a avalia
ção :Unal dos respectivos estágios.'' 

Art. 2? O Poder Executivo expedirá ·as 
nonnas complementares necessárias_.ao exato 
cumprimento desta lei. 

Art. 39 _ _Esta lei entra em vigor na data 
de sua puõlicaçáo. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item9: 

-Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Einenda à Constituição n~' 5, 
de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores Senadores, 
que dispõe sobre a remUneração dos De
putados EStaduais e dos Vereadores. 

A Presidência: esclarece ao Plenário qpe, 
de acordo com o disposto no art. 358, § 2~, 
do Regimento_ Interno, a matéria permane
cerá na Ordem do Dia durante cinco sessões 
ordinária e consecutiva~. e'm fase de disCus
são, quando poderão ser oferecidas eme~~ 
assinadª's por 1/3, no mínimo, da compoSiçao 
.do Senado. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur-· 
no. (Pausa.) 

Não have~do q~em _peça a palavra, encerro 
a discussão. .. _ _. -~-- __ 

A discussão terá prosseguimento na sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item lO: 

Discussão, i!m primeiro turno, da Pio
posta de Emenda à, Constituição n~ 6, 
de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que as::rescenta artigo áo texto cons
titucional preVendo a ciiação e·9-efinindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Reqmneração Pública. 

A PresidênGia" esclarece ao Plenário que, 
de acordo com o disposto-no art. 358, .§ 2"', 
do Regimento Interno, a mat~ria permane
cerá na Ordem do Dia durante cinco sessões 
ordinárias conSecutivaS em fase de discySsão, 
qtiaitdO poderão ser oferecid~ emt;:!ndâs- asSi
nadas· por ·1/3, no mínimo, da composição 
do Senado. 

Em discuSS<'io a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra,' enoerro 
a discussão. · 

A discussão terá prosseguimento na sessão 
de amanhã.· · 

. O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 11: 
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DiscussãO;-em primeiro turno -da Pro
posta de Emenda à Constituinção n~ 1, 
de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao· Ato das 
Disposíçóes Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
de acordo com o disposto no art. 358, § 2~' 
do RegimeDtõ InternO, a- matéria permane
cerá na Ordem do Dia durante cirico sessões 
ordinarias c.bnseCU.tivas em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assi
nadas por 113, no mínimo, da composição · 
do· Senado. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. 

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

A discussão terá prosseguimento na sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotada a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redaçóes finais que, nos ter~ 
mos do art. 32U do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, serão lidas 
pelo Sr. 1~ Secretário. (PaUsa) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 118, DE 1990 
(Da Comissão Diietora) 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n' 9, de 1990. 

A Comissão Dfretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n~ 9, de 1990, 
que altera dispositivos das Leis n?s 13 e 14, 
de 30 de dezembro de 1988, ~dá outras provi~ 
dências. - -

Sala das Reuniões da Comissão, 8 de maio 
de 1990.- Alexandre Cost8, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator -- Antônio Luz 
Maya - Lavoisier Mala. 

ANEXO AO PARECER N• 118, DE 1990 

Redação f"mal do Projeto de Lei do DF 
n~ 9, de 1990, que altera dispositivos das 
Leis n,a 13 e 14, de 30 de dezembro de 
1988, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta:. 
Art. 1"' Os Ocupantes de cargos efetivás 

ou empregos permanentes pertencentes ao 
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, aos 
quadros dos Órgãos Relativamente Autóno
mos, às Autarquias e às tabelas das entidades 
da Administração Indireta que exerciam, no 
período referido no art. 2~ das Leis no$ 13 
e 14, de 30 de dezembro de 1988, atividades 
típicas de finanças e controle e orçamento, 
nos ór~ãos da Administração Direta e Ai.r.tár~ 

quica d~ J?.i~!r!:t?. ~ederal, _poderão ser trans
postos, por o·pção e mediante processo seleti
vo, para cargos integrantes da Carreira Fi
nanças e Controle e da Carreira OrçamentO, 
do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. 

§ 1 ~ O disposto neste artigo aplica-se aos 
servidores requisitados, pela União, para ór
gãos da Administração Direta e Autárquica.-

§ 2~' A comprovação da execu-ção das ati
vidades _a que se refere este artigo será feita 
por declaração eXpressa: 
- 1-dos titulares das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes, dos Órgãos Relativa
mente Autónomos e dos dirigentes das Au-
tarquias; -
- II...;:... dos Secretáiiôs~Gerais -dos Ministé
rios _ou órgãos e_quivalentes e dos diregentes 
das Autarquias Federais, onde se encontrar 
o servidor requisitado. 

§ 39 A declaraÇão a que se refere o pará
grafo anteriOr, que consistirá ein documento 
imprescind(vel ao exercício da opção para 
concorreraq p-rocesso seletivo, deverá ser ho
mologada pelo Secretário da Fazenda ou do 
Planejamento, c<>nforme o caso. 

Art._ '.?? Para a transposição de que trata 
esta Lei serão pbservados os quantitativos 
de cargos remanescentes do processo seletivo 
de que tratam as Leis n~'1 13 e 14, de 30 de 
dezembro de 1988. 

Art. 3~ Os servidor~s aposentados que, 
à época da aposentadoria, preenchiam as 
condições constantes do art. 29 das Leis n~i 
13 e 14, de 30 de dezembro de 1988, exceto 
com relação ao petfodo, terão seus proventos 
revistos para inclusão das mesmas vantagens 
concedidas aos servidores em atividade_L 

Art. 4~ O Governador do Distrito Fede~ 
ral expedirá, no prazo de quinze dias, os a tos 
necessários ã regulamentação desta Lei. 
-Art. 59Esta Lei entra em vigor na data de 

sua -publicação. 
-Art. 6? Revogam-se as disposiÇões_ em 

contrário. · -

PARECER N• 119, DE 1990 
(Da Comissão DiretOra) 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~ 13, de 1990. 

A Comissão Diretora· apresenta 3 redação 
final do Projeto de Lei do DF n9 13 de 1990 
que dispóe sobre a alteração da Tabela d~ 
Pessoal da· Fundação Zoobotânica do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Sala das Reuniões d_a CamiSão, 8 d_e maio 
de 1990. -Alexandre Costa, Presidente
Pompeu de Sousa, Relator - Antônio Luiz 
Maya - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N• 119; DE 1990 

Redação final do Projeto de -Lei do DF 
n' 13, de 1990, que dispõe sobre a ·altera-

Maio de 19~0 

. çAo da Tabela de Pessoal da Fundação 
Zoo~otânica do Distrito Fedetal, e dá ou~ 
tras providências. 

Senado Federal decreta: 
· Art. 19 Para os efeitos do art. 99 da Lei 

fi? 70, de 22 de dezembro de 1989, a Tabela 
de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Dis
trito Federal é acrescida dos seguintes em
pregos: 

Analista de Adminsitração Pública - 4 
Técnico de Administração Pública- 20 
Auxiliar de Administração Pública - 50 
Parágrafo único. A Tabela de Empregos 

em Comissão é alterada na forma constante 
do Anexo desta Lei. 

Art. 29- OS. serviçlores OcUpantes de em
pregos permanentes da Proflora S/ A - Flo
restamento e Reflorestamento poderão, nos 
termos do art. 9? da Lei n? 70, de 22 de dezem
bro de 1989, optar pelo aproveitamentO da 
Carteira AdminiStração Pública da Fundação 
Zoóbotânica do Distrito Federal 

§ 1? Os servidores a que se refere este 
artigo que não hajam ingressado na Tabela 
de Empregos Permanentes da Proflora S/A 
- Florestamento e Reflorestamento, na for
ma prevista no art. 37; II da Constituição, 
passarão a integrar a Tabela Suplementar da 
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal 
ãté que se submetam, no prazo de um ano, 
a concurso público. 

§ 29 Os servidores que lograrem aprova
ção serão aproveitados na Tabela de Pessoal 
da Fundação Zoob.ot§,Ilica- do Dishito Fede
ral rescindindo-se os contratos de trabalho 
dos que não fore_o;l aprovados. · 
_ § 3~' O tempo de serviÇo prestado à Pro
flora S/ A - florestamento e Reflorestamen
to será COIJ.tado como título quando da reali~ 
zação do-concurso a·que se refere o§ 1? deste 
<inigo. - -

Art. ~? O aproveitamento_ c;lar-se-á nos 
padrões e classes inic~ais de empregos cuj~ 
atividades sejam correlatas com a do empre~ 
go ocupado na Proflora S/ A-:-Florestamento 
e Reflorestamento, observado o mesmo grau 
de escolaridade. _ - . ---

Parágrafo único. Nenhuma r~dução de 
remuneração poderá ocorrer da aplicação do 
disposto neste artigo, assegurando-se ao ser
vidor a diferença, se houver, como vantagem 
pessoal individualmente nominada. 

, ~rt. 4~' Os ~ervidpres que não _optarem 
nos termos do art. 2P terão os contratos de 
trabalho rescindidos. 

Art. 59 O Governador do Distrito Fe_de
r~ baixará os atas necessários à reglllamen
taçáo desta Lei. 

Art. 6? Esta Lei entra em vig_or na data 
Qe sua publicação. 

Art. 7? Revogam-se as disposições_ em 
contrário. 
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PARECER Nt 120, DE 1990 
(Da Comiss-ão Diretõfa) 

Redação final do Projeto de Lei do Df 
n• 16, de 1'990. 

A Colllissão Diretora apreseõ.ta a redação 
final do Projeto de Lei dq DF n" 16, de 1990, 
que c;ia Centro Interescolar de Línguas de 
Sobradinho na Fundação Educacional do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

Sal:;t das Reuniões da Comissão, 8 de maio 
de 19~0._- Alexandre-CoSta, Presidente -
Pompeu ·de Sousa, Relator --António Luiz 
Maya - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N•120, DE 1990 

Redação f'mal dO Projeto de Lei do DF 
· n' 16, de 1990, que éria Centro lnteres
colar de Línguas de Sobradinho na Fun
dação Educacional' do Distrito Federal, 
e dá outras providê~cias. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1~ É criado, na Funcação_Educacio

nal do DistritO Fedeial, o Centro lnterescolar 
de Línguas_de Sobra:dinho. 

Art. ·29 Sãp criados, na Tabela de Em
pregos em COmissão~da Fundação .Educacio
nal do Distrito Fed~al, os seguinte empre
gos: 

Art. 39 Esta Lei erttra em vigoi na datã 
de sua publicaç~o~ 

Art. 4~' Revogarq-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
__;Os par~ceres lidos vão â publicação. 

Sobre a mesa, .requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~' Secretário. 

É ·lído e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 95, DE 1990 

Nos .termos do art. 321 do Regimento ln
temo, requej{:o dispensa de publicação, pata 
i'mediata discussão e votação, da redação fi· 
nal do Projeto _de Lei do DF n9 9, de 1990, 
de iniciatiVa dO GovernãdOr do Distrito Fede
ral~ qoe altera dispositiVOs das Leis n~ 13 6 
14, "de 30 de dezembro de 1988, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 8 "de maio de 1990. -
Ponipeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
· Não havendo quem peça a palavra, encerr.o 

a discussão. _ 
Em. votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pénnanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto de Lei do DF n9 9 ,de 1990, vai 

à sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre" a mesa, reque'rimento que será lido 
pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 96, DE 1990 

Nos termos do art. 321 do Regimento ln
temo; requeiro dispensa de publicação, para 
imediata discussão e votação, da redação fi
nal do Projeto_ de Lei do DF n9 13, de 1990, 
de iniciãtíva dO Governador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre a alteração da tabela 
de pessoal da Fundação Zoobotânica do Dis
trito Federal e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1990. -
Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. 

Em discussão.·(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discuss§o. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
_Aprovada. 

O Projeto de Lei do DF n9 13, de 1990 
-_·vai à sinção do Governador do Distrito Fe

deral. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pélo Sr. 19 Secretário. 

E lido .e aprovadO o-seguinte 

REQUERIMENTO N• 97, DE 1990 

Nos termos do art. 321 do Regimento ln
temo," requeiro dispenSa de publicação, para 
imediata discussão e votação, da redaçáo fi
nal do Projeto de Lei do DF n9 16, de 1990, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que cria Centro Interescolar de Línguas 
de Sobradinho na Fundação Educacional do 
Distrito Federal,' e dá outras providências. 

Sala das Sessões, S: de maio de 1990. -
Pompeu de Sousa. 

o· SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
·os Sis: Senadore-s que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto de Lei do DF n9 16/90 vai à 

sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n° 92, de 1990, lido no expediente, 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, so
licitando autorização para ausentar-se do 
País, no período de 10 a 18 do corrente, com 
destino à França a convite do lnstitute de 
Hantes Etudes de I'Amérique Latine e da 
Org_anização Medicine du'_Monde e à Suécia 
a convite do Sarec. 

A prOposição será votada nesta oportlmi
dade. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida 

a licença solicitada. 

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

Concedo a. palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

O SR. EDSON LOBÃO (PFL- MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr< Presiden
te, Srs. Senadores, Celso Ribeiro Bastos e 
I ves Gandra Martins iniciaram em dezembro 
de 1985, em pleno processo-de convocação 
da Çonstituinte, uma obra.intitulda ''Comen
tários ã ConstitUiçáo do Bi'asil ''~ pretendendo 
muitos volumes, dos quais o 19 e 29 volumes 
foram publicados em 1988 e 1989, respectiva
mente, pela Editora Saraiva. A biblioteca do 
Senado posso.i o 19 volume, não tendo ainda 
adquirido o 29 por dificuldades burocráticas. 

O 19 volume- consta de quatro partes: A 
Parte I, Pré-Constitucionalismo, é de respon
sabilidade de lves Gandra Martins; a Parte 
II, o Estado, a Parte 111, Constituição, e a 
Parte IV, Comentários à Constituição, são 
de autoria de Celso Ribeiro Bastos. Esses 
Comentários à Constituição abrangem o
Preâmbulo e os arts. 19 a 49, que compõem 
o Título I da ConStituição, constituído apenas 
de princípios programáticos. Os demais títu
los; a partir do 29 volume, são comenta.dos 
à luz da maior especialidade de cada llm dos 
autores, nos termos sobre os quais vêm, aca
dêmica e profissionalmente, tramando em 
seus trinti anos de atividades jurídicas. O 
2~ volume, que pode ser encontrado nas bi
bliotecas da Câmara, STF e da Codeplan, 
aborda os arts. 59 a 17. 

Esse trabalho benemérito, Sr. Presidente, 
pelas razões que já expOrei, venho Pedir a 
V. Er que o faça cOnstar dos AnaiS do S.ena
do Federal. 

A Parte I, pré-ConstitucioriliSmo, .Contém 
20 capítulos, concatenados, com um exame 
dos fundamentos do Direito -constitucional, 
ultrapassando as fronteiras legais do 'direito 
posto, em uma abordagem histórica, filosó
fica, económica, política, sociológica, psico
lógica, e de estudos antecipat6rios (ou pros
pectiv( ,), Já no Capítulo II, A História à 
Luz de ~ma Avaliação Materialista ou Espiri- · 
tualista, Ives Gandra Martins coloca-se de 
proiito no campo espiritualista, conforme diz: 

"Em outras palavras, por acreditarem 
as correntes espiritualistas na liberdade 
de ação do homem, procuram criar a 
história pela democracia, enquanto as 
correntes materialistas, por acreditarem 
num determinado evolucionismo, ten
dem a enaltecer o totalitarismo, em face 
do homem não possuir liberdade e fatal
mente responder, dentro de determina
das situações, aos mesmos impulsos e 
reflexos. Por esta razão, incumbe aos 
"produtores da História" a função de 
ot;.servar o processo evolutivo e a de cap
tar o código preestabelecido, que levará 
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o ser humano ao estágio final de um nir
vana terrestre. 

"Por isso eram os pensadores gregos 
liberais e são os pensadores marxistas 
totalitários, visto que aqueles acredita
vam na liberdade do ser humano e estes 
não." 

Eruditos, com farta citação bibliográfica 
-em portugul:s, espanhol, italiano, francês, 
inglês e latim- que respalda elaboração pró
pria, estando presente, em abundância que 
espanta, a prolífica bibliografia do auto~, co~ 
incontávies referências a fatos pessoâis;-den
tre esses capítulos destacamos: A Origem do 
Poder, Portugal e a Centralização do Poder, 
a Sociologia e os Estudos Antecipatórios, 
Brasil. 

Sobre o primeiro tema -o-autoi expõe qUe: 
"A origem do poder está na origem do ho
mem e conformam-se, as·duas, com a origem 
do Direito. Sem direito, ainda que arbitrário, 
não há poder. 1vJ:esmo que o __ direitO sc!ja o 
poder arbitrário." _ 

Sobre o_ segundo tema, conclui que: "Gra
ças a Portugal, o Brasil é hoje uma Nação 
continental. Mas graças a Portugal, o Brasil 
não é uma Federação. É apenas um Estado 
unitário tiip3.rtido, '' -

De a Sociologia e os Estudos Antecipa
tórios nada citarei, porque é de tal interesse 
que seria difícil resistir à te"ntação de não tran
crever o capítulo inteiro. -

No capítulo sobre o Brasil, o XX, lêem-se 
estas palavras que, além de lapidares, nos 
dão um apanhado da ótica sob a qual se de
senvolverá a obra: _ 

"O Direito, em verdade, é sempre 
maior do que a lei. Mais do que pensam 
os legisladores legislar. Mais do que jul
gam os tribunais inteipú:tar. Mais do 
que entendem os doutrinadores visua
lizar, posto que o DireitO -é a pr6piia 
vida de uma sociedade organizada. E es
ta vida social normada, se não tender 
para o justo, se não aprender as lições 
do passado, se não penetrar no coração 
do povo, se não refletir _as t~ndências 
mutáveis e permanentes daqUeles princí
pios maiores que dão estabilidade à so
ciedade, terminará por gerar crise e por 
se esfacelar perante valores que a supe
ram, visto que há princípiOs naturais e 
supraconstitucionais de direito que de
terminam a duração dos textos positivos, 
tornando-os breves, se estes os desco
nhecerem, ou de longa duração, se fo
rem respeitados. À luz desta visão pré 
e meta jurídica, sem preconceitos de uti
lização na exegese de outras categorias 
científicas que não as estritamente le
gais, é que passaremos, Celso e eu, a 
perscrutar o novo Texto,_ desvendando 
aqueles princípios que permanecerão e 
aqueles outros já condenados a rápido 
desaparecimento." 

Neste 19 volume, as trt!:s partes a cargo ·de 
Celso Ribeiro Bastos, cujos títulos já enun
ciei, ocupam quaSe quatro quintos em núme
ro de páginas. Contendo as partes mais técni-

cas, alcançando quase todos os tópicos- de 
interesse em cada assunto, de estilo mais cui
dado e menos forense, evitando autocitações 
e usando plural de modéstia, _essas páginas, 
sob todos os títulos notáveis, conseguem, se 
isso é possível, sobrepujar em densidade as 
do cc-autor. -

Porque pretendo ser breve, não reprodu
zirei trechos dã autoria de Celso Ribeiro Bas
tos. Apenas citarei os nomes dos capítUlos 
da Parte II, O Est_11do, são e:I~~_Noç_ão, Con~ 
ceíto e Natureza do Estado; Território; Povo; 
O Poder; do Poder Constituinte; Estado de 
Poderes Divididos; O Fim último da Limita
ção do Poder; Democracia; Federação; Siste· 
mas Eleitorais; Grupos de interesse e Grupos 
de Pressão; Os Partidos Políticos; O Estado 
na Ordem Jurídica Internacional. 

A Parte III, Constituição, tem os -seguintes 
capítulos; Constituição; Histórico d<ts Consti
tuições; Constituição como Sistema de Princí
pios e Normas~ Integração, Interpretação, 
Aplicação; Inconstitucionalidade e Garantia 
da Constituição Federal; Constituições Orgâ-
nicas e IdrúiiOgicas. · _ 
- Vem depois a Parte IV, Comentários à 

Constituiçã"o, -magnificamente _organizada, 
que entre no assunto propriamente prome
tido pelo título dessa obra de valor, que se 
anuncia eriorme, sém ser em qualquer mo
mento tediosa e para o qual volto a pedir 
sua inserção nos Anais desta Casa. 

Era o que tinha a dizer. Sr.' Presidente 
(Muitq bem!) 

O SR. -PRESIDENTE (Pompeu de _Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy_ ~agalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há quase 45 anos, 
o Presidente Getúlio Vargas assinou o pri
meiro ato de orientação antitruste - o De
creto-Lei n~ 7 .666. Este diploma foi i-evogado 
pelo Presidente José Linhares. Mas a matéria 
esteve em pauta durante 17 anos. Até que 
a Lei no 4.137, de 10-9-62, praticamente ree~i
tou suas principais deierminãções. E as suces
sivas contribuições das duas ~sas do _Cot;~:
gress6 Naciorial mantiveram as regras aQtj
trustes relativamente atualizadas nesses 28 
anos. _ 

Entretanto, durante esse longo período da 
trajetória- económica brasileira, permitiu-se 
a formação e acumulação de significativos 
desvios no sistema de concorréÕcÜl e de livre 
empresa, princípios que, historicamente, têm 
fundamentado a ordem económica instituída 
em nosso País. 

Na conceituação adotada pela lei antítruste 
norte-americana, ·asSinada pelo Presidente 
Roosevelt, na década de 30, são considerados 
cartéis, monopólios e oligop6lios os setor.es 
da economia em que até cnico empresa~ do
minam a-cima de 50% dos respectivos merca
dos, sob os critérios de faturamento e patri· 
mônio. . _ . __ _ 

Com bas~ nessa definição, a Gazeta Mer
cantil, em janeiro deste ano, classificou dez 
setofeS da economia brasileira, onde se cons-

tata qu~ menos de cinco empreSas do'minfJrn• 
os mefcados em que atuam, em índices de 
concentração que variam de 53_ a 99%. Em 
primeiro lugar esUi o setor de !ielulose, com 
99,14%. Depois vêm os setores de metais 
ferrosos - 99,60%; de ami"anto e gesso_-
87,74%; de condutores ~tétricos -78,34%;_ 
de concreto -75,2-9%- de supermercados 
- 63,45%; de tintaS- 62,45%; de eletrodo
mésticos- 57,69%; de cimento _e ~I -
53,18%; e de emp-reiteiras- 53,12%. 

O Jornal do Brasil acrescentoU a essa lista 
a produção dé choco-lateS, em ·qJ.!.e três fábéi~ 
cas abarcam 90% do mercado, de bicicletas, 
dividida entre duas produ.toras; e toda a pro-
dução de sabão em pó, que é feudo de duas 
empresas. 

Já o Correio Braziliense, de 18-2-90, aponta 
a indústria automobilística, onde as quatro 
grandes montador!l!'i trabalham cada vez mais 
com segmentos_diferenciadas de consumido
res;·o setor ·de autopeças, em que há somente 
duas fábricas de -pistãO, duas dé amo~tece
dores, duas de farol, quatro de pneus e ape
nas uma de vidro; e ainda o setor de metais 
não ferrosos, como cobre, estanho e aluníí
nio, cujo n"úmero de fãbricanies ta~bém po
de-se contar nos dedos. 

QUem nãO- s-e- 1e-nibia dos embates entre 
empresários da construção civil e fabri~tes 
de materiais de construção, que, no início 
deste ano, ocuparam grandes espaços na im
prensa nacion"af?"Os eleVado~ "!n~ces i_!}.(lacío
nários, em_ confronto com os aúlrie:t;ttos dos 
materiais de construção, trouxeram ã tona 
as manobras utilizadas por típicos sistemas 
de cartelização, à exemplo das "opera~es
casadas"~ como a imposição do frete pelas 
quatro grandes produtoras de cimento. · 

Quando, em 1989, houve uma inflação acú
mulada de 1. 764,87%, (medida :Pelo IPC do 
IBGE), 0: cimento subiu 2. 183,3%, a m~deii'a 
3.461%, os tijolos 2.480,6%, os. metais 
2_.008,5%, as ferragens _2.120,8% e as lOuças 
2.020,4%. E há referência de que os vidros 
ultrapassaram eis 3.000%. _ 

Srs. Senadores, a existência de c_art_éi~ no 
setor da .construção civil tem um C;aráter alta
mente perverso, Diante de reajuste~_ com~ 
estes, torna-se cada vez n;tais,~ifíçil o acess? 
ã_casa próPria petos_50 milh,ões de .. brasileiros 
que não têm oride mOf"ar ou vivem em favela~ 
e cortiços, Pelo~ parâmetros técnip()S! este 
contingente representa um déficit e de 10 mi
lhões de novas moradias. 

Para se ter uma idéia do progressivo au
mento desse déficit em anos reteDtes, basta 
lembrar que, em 1989, segundo o Jornal do 
Brasil, de 19-2-90, somente em São Paulo, 
o voluine de áreas Hcenciadas para constru
ção caiu 6 milhões de metros quadrados em 
relação a 1986. _ , 

OS empresários da construção ciVil, aó de
nunciarem as manobras dos cartéi~ de mate
·riais de construção, agiram cq_m coragem_ e 
patriotismo. Seu alerta levou à, edição, em 
janeiro deste ano, de; Medida Provisória proi
bindo as vendas-casadas e elevando as multas 
para as práticas cartoriais exercidas p'Or mo
nopólios e oligopótios. 
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:Entre as principaL<> práticas restritivas nota:. 
das atualmerlte no Brasil, a Cade - Comis
são Administratia de Defesa Económica -
cita os cartéis interiores, exercidos pelos fa~ 
bricantes que fazem acordos para fechar o 
mercado ao ingresso· de novas indústrias, 
através de um controle sobre os fornecedo~ 
res, que se recusam a distribuir o produto 
novo. 

Há os cartéis de importaÇão que, em geral, 
desemperiham-o papel de centrais de compras 
para o fornécimento de· matéiias primas a 
uma determinada indústria. Estes cartéis 
também podem ser instituídos para contraba
lançar os Cartéis de exportação de outros paí
ses, com o fim de ditar os preços. 

Nos cartéis internacionais, emPresas multi
nacionais distribuem entre si os mercados dos 
países compradores, -onde exercem uma série 
de manobras para ditar os preços, monopo
lizar e dominar o mercado dos seus produtos, 
influindo, inclusive, nos constumes e na cul
tura de nosso povo. 

As chamad.~s práticas verticais são geral
mente devidas a produtores que ocupam posi
ção dominante em relação ã dos distribui
dores, que são obrigados a se submeter às 
suas determinações, porque, não havendo 
fornecedor alternativo, a falta do suprimento 
lhes obrigaria a fechar a· empresa. Muitas ve
zes, o fabricante impõe o preço de venda, 
impedindo o _distribuidor de fixar sua própriã: 
margem de lucro, e a desobediência tamb~m 
implica no corte do sUpriritentó. 

Na prática de preços diferenciados e na 
política de preços predatória, o objetivo do 
fabricante é fixar o preço de acordo com a 
renda local, ou mesmo eliminar concorrentes 
impondo preços abaixo do custo, para subi
los depois. 

Nas vendas-casad,as, são impostas maiores 
quantidades, produtos de qualidade inferior" 
e seiViços, como foi o caso dos fabricantes 
de cimento com o tranSporte. 

No sistema de tarifa_çãO _de transferência 
interna, Uma sociedade-mãe subfatura para 
suas filiais, vendendo a preços elevados para 
os concorrentes, que vão sendo eliminados 
do mercado, enquanto o fabricante conquista 
o mercado e passa aditar os preç-os:, alterando 
também a qualidade do insumos ou as quanti
dades. 

Segundo a Cade, que tinha mais de 100 
processos em julgamento em outubro do ano 
passado, essa lista não esgota as práticas con
tra a economia, porque tais empresários são 
ricos em imaginação e inovam a cada dia na 
prática de cartelização e domínio da econo
mia. 

Para os especialistas, a capi:!cidac;Je de ma
nobra dos sistCmas cartelizados torna a açáo 
dos organismos governamentais de controle 
de preços meramente ratíffCãdora de suas de
cisões. Há conhecimento de que,' ao fim de 
cada mês, oligopolistas de vários setores se 
reunem para ditar as regras, que· São ratifi
cadas pelo Conselho Interministerial ae-Pre
ços. O exemplo mais gritante desse entendi
mento ocorreu há menos de um ano em Brasí
lia, quando foi fundada a associação das vi-

deolocadoraS, c sua primeirã decisio, denun
ciada pela imprensa local, foi fixar preços 
para serem praticados pelos membros, elimi
nando, assim, qualquer hipótese de redução 
do preço pelo jogo das leis de oferta e. pro
cura. 

Srs. Senadores, enquanto a Nação brasi
leira paga um elevadíssimç> cuSto, com O de- . 
semprego, a despoupança, a restrição vio
lenta do consumo, tudo em nome do combate 
à inflação, estamos assistindo, com grande 
preoCupação; a onda avassaladora dos cartéis 
avançando em sentido contrário; in-viabili
zando toda e qualquer perspectiva de redução 
de preços, inclusive de bens de consumo pri
mário, vendidos nos supermercados, e de se_
tores de elevado conteúdo social, como a 
construção civil, os medicamentos, etc._ 

O Prof. Lawrence Pih, em estudo recente 
publicado na Folha de S. Paulo, alega que 
o obstáculo estrutural para o controle da en
dêmica inflaçãO brasileira reside exatamente 
na concentração de poder sobre a economia 
por um reduzido número de grupos empre
sariais, sobre os quais o Governo perdeu a 
capaCidade de disciplinar Os preços Sem risco 
de desabastecimento. 

A Lei n~ 4.137,desde 1962, Vem normati
. zando a rePresssão ao ãbuso do poder econó
mico. No entanto, a ação dos cartéis sempre 
fugiU ao controle dos mecanismos de gestão 
de poder público, e o que vemos hoje é uma 
economia desarticulada, formada po_r aJ;"quj
pélagos de cartéis, verdadeiros feudos, imu
nes e impunes às regras estabelecidas pelos 
-poderes constituídos em um regime que se 
pretende democrático. Não se pode, Srs. Se~ 
nadares, fazer democracia sem a democra
tização, taffibém, do capital. 

A Constituição Federal promulgada em 
outubro de 1988 determina claramente, em 
seu artigo 170, que "a Ordem-e-cOnómiCa, fun
dada na -Valorização do trabalho humano e 
na livre iniCiativa~ tem pOr fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social", ob_súvados, entre outros 
princípios, "a livre concorrência -e a defesa 
do consumidor". 

No parágrafo 4~do art. 173, a mesma Cons
tituição estabelece que "a lei reprimirá o abu
so do poder económico que vise à dominação 
dos mercados, à eliminação da concorrência 
e ao aumento arbitrário dos lucros". E, para 
completar e!>Ses peremptórios dispositivos 
constitucionais, o artigo 174 ordena que "o 
Estado, como agente normativo e regulador 
ôa-ãtividàde ecoriôinica, exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo 
e planejamento". 

Regulamentando estas determinações 
constitucionais, as duaS Casas do Congresso 
Nacional apresentaram-proposições que, por 
encontrar-se ainda em tramitação, foram 
anexadas ã Mensagem n~ 340, enviada pela 
Presidê-ncia da República no dia 29 de março 
último. 

O projeto de-Jel qué acompanha a Mensa
gem presidencial define, de forma bastante 
abrangente, além dos crime's contra a admi
nistração fazendária, também os crimes de 

abuso do poder económico, contra os quais 
estabelece pesadas multas e penas de reclusão 
que variam de dois a cinco anos. 

Fica a cargo da Secretaria Nacional de Di
reito Económico, novo órgão do Ministério 
da Justiça, a competência de fiscalizar as em
presas que atuem em mercados monopoli
zados e oligopolizados, bem como de ídentí
fícaf e reprimir as práticas atentatórias à eco
nomia popular. 

Ao Departamento Nacional de Abasteci
mento e Preços, de acordo com o mencionado 
Projeto de Lei, incumbe a desapropriação 
de estoques, quando necessário, para evitar 
crises no abastecimento. E qualquer pessoa 
poderá provocar a iniciativa de 6r&ãos de de
fesa do consumidor ou do Ministério Público 
para a devida apuração e aplicação de sanções 
quanto ã prática dos crimes, que são conside
rados de ação penal incondicionada. 

A matéria, pelá forte interferência de suas 
determinações no controle da inflação e de
corrente possibilidade de atenuação das me
didas restritivas que vêm çausando tantos sa
crifícios à pOpu13ção -brasileira, deve merecer 
prioridade entre os inúmeros trabalhos que 
se avolumam nas duas Casas do Congresso. 

Enquanto isso, o novo Governo vem pro
movendo a abertura da economia à entrada 
de produtos estrangeiros. Na verdade, esta 
é uma forma de conter, a curto prazo, o poder 
dos cartéis na formação dos preços e até de 
reduzir a inflação e melhorar a qualidade dos 
bens que produzem. Entretanto, preocupam
me as conseqüênCias desta abertura a médio 
e longo prazos. - -

Sabemos que a base da estrutura de prqdu
ção -da economia brasileira é formada por 
micro e pequenas empresas, que se ressen
tem, além da pressão exercida pela crescente 
cartelização, também da falta de assistência 
técnica e de crédito, pesando ainda sobre elas 
um excesso. de bQ.rocrada, sobretudo quanto 
a obrigações trabalhistas e prevfdenciárias. 
Nesses importimtes segmentos de nossa eco
nomia, constata-~e uma elevadíssima taxa de 
mortalidade, além da existência de Uma eco
nomia invisível, também chamada de subter
rânea oti marginill, responsável por cerca de 
40% da produção nacional. · 

São as micro e pequenas empresas- onde 
também se constata uma elevada taxa de na
talidade- que identificam as oportunidades 
de aproveitamento econômíCo do mercado 
interno, produzem bens e serviços cõm insu
mos nadonais, fazem· circular nOSsas !"ique
zas, empregam elevado contingente de mão
de-obra, especializam trabalhadores, for
mam capacidade empresarial e desenvolvem 
tecnologias próprias. Ao longo desse proces
so, vão criando pequenos pólos de desenvol
vimento em dive!sificaçlos pontos do terri· 
tório nacional, integrando as fronteiras eco
nómicas e" consolidando culturas. 

A democratização do capital, como um dos 
principais sustentáculos do. processo demo
crático, exige a quebra dos cartéis, dos mono
pólios e oligopólios, e das práticas cartoriais, 
porém, como um meio de remover um ponto 
de obstáculo à distribuição da riqueza nacio-
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nal pela base da estrutura produtiva que, em 
nosso País, é formada poi micro, pequenas 
e médias empresas de capital nacional. 

A simples importação de produtos, 'como 
ora se pretende, pode ser uma solução emer
gencial, de impacto positivo sobre os proble
mas conjunturais da reaHdade económica 
contemporânea. Mas, a médio e lotlgo pra

. zos, se a abertura generalizada prosseguir, 
s6 servirá para assegurar o nível de empregos 
e desenvolver o potencial económico de ou
tros países, enquanto assistiremos à desestru
turação do mercado interno, à evasão da ren
da de milhões de assalariados, à maior depen
dência externa, à miséria e à fome. 

Srs. Senadores, o que quero propor, neste 
momento, é que esta Casa, ao examinar a 
Mensagem n~ 340 - com a prioridade que 
a matéria deve merecer, considerando sua 
repercussão na política de combate à inflação 
e possível atenuação dos pesados sacrifícios 
impostos pelo programa de estabilização eco
nómica - é que não percamos de vista o 
fato de que o processo de democratização 
do capital só se complementará se for dada 
maior atenção à base da estrutura produtiva 
do mercado interno brasileiro, que se vê 
ameaçada com o prosseguimento da atual po
lítica de abertura às importações estrangei
ras. 

A maior atenção às micro, pequenas e mé
dias empresas de capital nacional constitui 
a forma alternativa mais viável de cOriter a 
fúria avassiiladora dos cartéiS e de conduzir 
o processo de desenvolvimento económico 
dentro dos princípios fundamentais que nor
teiam a vida da Nação brasileira. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, quando estivemos no 
município de Criciúma, na sexta-feira que 
passou, em meio a uma reunião política da 
Frente Popular de Santa Catarina, recebemos 
a notícia de que o Governo havia decidido 
fechar a Cia. Carbonífera Próspera, bem co
mo todas as unidades da Cia. Siderúrgica Na
cional localizadas em nosso Estado. _ 

Imediatamente suspendemos a reunião, 
que tinha representantes do PDT e PT, inclu
sive o candidato a vice-govemador da Frente, 
Eurides Mescolotto (PT), e nos deslocamos 
todos até urna das minas da Próspera. 

Lá tomamos conhecimento que o Sindicato 
de Volta Redonda havia comunicado a deci
são, e mandava alertar os mineiros e trabalha
dores da Cia. Siderúrgica Nacional de Santa 
Catarina para demissões em massa que deve
riam ocorrer já na semana entrante, ou seja, 
esta semana. 

Nem é preciso dizer que a notícia troUxe 
a maior inquietação em toda a categoria. Os 
trabalhadores da Próspera e CSN são, ern 
Santa Catarina, em número de 2.400. Por 
aí pode-se imaginar a intranqüilidade social 
que a notícia do fechamento produziu em 

Criciúma, Siderópolis, Tubarão_, em toda a 
região carbonífera. 

O Plano Brasil Novo começa a gerar as 
conseqüências previsíveis: paralisação dos 
negócios, crise das empresas, fechamento de 
companhias, desemprego em massa. 

Para Se Salr -da desordem da economia que 
era ·uma inflação pióxima aos 80 pór cento 
ao mês, se vale o Governo do receituário 
tradicional, bem ao estilo e gosto do FMI 
e dos banqueiros internaCionais, mas que por 
sua vez faz o país, o povo, os trabalhadores 
entrarem em outra forma de desordem, que 
é a recessão. 

Corno sempre, quem primeiro paga a conta 
e quem, como sempre, paga a maior parte 
do prejuízo, é a classe trabalhadora, como 
acontece agora com os mineiros da Próspera 
e trabalhadores das unidades da CSN em San
ta Catarina. 

Por isso votamos contra as medidas do Pla
no Collor. Naó importa que ele aparente ter, 
pelas pesquisas, ainda um certo grau de apoio 
e popularidade. Nós, do PDT, sabemos e 
muito bem que a médio e longo prazos o 
pacote, mais do que confirmar o modelo eco
nômico - antínacional, antipopuíàr, -antí
classe trabalhadora das cidades e da lavoura 
-, __ ele acentua, ele agudiza,_ ele privilegia 
ainda mais os mesmos setores. · 

O'PáOOte é recessivo, concentrador de ren
da, e além do mais contribui concretamente 
para a idéia de que tudo que é público é 
ineficiente, improdutivo. Nós _rejeitamos es
ses falsos conceitoS, essas idéias mentirosas 
que, de tanto serem repetidas, acabam por 
ser acreditadas por muita gente. 

No caso da Próspera, é preciso que se diga 
que a empresa funciona há décadas, com efi
ciência e produtividade compatíveis com o 
setor privado de mineração. Não se trata de 
empresa deficitária, nem reclama verbas e 
recursos governamentais. Foi criada por uma 
neCesSiâade do País, era parte de uma estra
tégia para o desenvolvimento nacional. _Cum
priu, vem cumprindo o ·pãpel que lhe havia 
sido destinado. 

É o governo que compra todo o carvão 
extraído das minas catarinenses e é de grande 
importância que o governo tenha uma com
panhia como a Próspera, porque só assim 
ele terá plenas condições de avaliar se o preço 
do carvão solicitado pelo setor privado é o 
preço real, verdadeiro e razoável. 

O fechamento da Próspera faz parte do 
processo privatizante que está em curso a 
qualquer preço e custo, que não leva em con
ta os inter~sses do Pa(s e da população. Esse 
processo vai acabar na internacionalização 
ainda maior de nossa economia, com a entre· 
ga de amplos e fundamentais setores para 
o capital estrangeiro. Será que isto não inclui 
o se to r extrativo de carvão? 

Só poss_o dizer e alertar- que os mineiros 
criciumenses e do sul têm uma larga tradição 
de. luta, uma grande experiência de mobili
zação. Não imagine o Goveriio que a catego
ria vai assistir impassivelmente à operação 
malfadada. Os mineiros, seu combativo e au
têntico Sindicato, irão mobilizar todas as suas 

forças para se contrapor ao ato de violéncia 
contra seus empregos, contra o património 
público, contra o feçhamento da Próspera. 

Estaremos ao lado dos mineiros de Criciú
ma, não só por causa deleS, como é de nosso 
compromisso e dever, como também pelo fa. 
to sempre ignorado até mesmo pelas elites 
de nosso Estado, que o preju(zo é catarinen
se, é de todos. 

ci·eio que os nii.õeíros devem resistir, mas 
deve resistir ·também a impre-nsa· de nosso 
Estado, as entidades empresariaís como a 
~IESC, os sindicatos dos trabalhadores, os 
setores organizados da sociedade catarinen
se, contra mais este golpe contra os_ nossos 
trabalhadores, contra a nossa econorma, con
tra õ nosso desenvolvimento. Era o que eu 
tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides.. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte- discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, as dificuldades 
climáticas viVidas pelo Nordeste, no corrente 
ano, caracterizando a chamada seca verde, 
estão sendo agudizãdas a cada momento, com 
novos mUnicípios invadidos por centenas de 
homens do campo, à procura de trabalho e· 
alimentos. -

Diailte disso, os Prefeitos cearenses, con
gregados em ·sua-A~sociação, a Aprece, deci
diram por realizar uma vigília cívica, como 
forma de alertar as autoridades federais para 
a gravidade era intempérie, que alcança. ago-
ra, mais de setenta comunas. 

-Na última sexta-feira, na companhia do Dr. 
Paulo Lustosa, dos Deputados Paes de An· 
drade, Aécio de Borba, Carlos Benevides e 
Iranildo Pereir-a, estive em Contato com o 
Dr. José GonçalVes Monteiro, na ~e"de da 
Aprece, ouvindo dos Chefes de Municipa· 
lidades presentes um relato dramático da si· 
tuação de emergência em que se encontram 
várias regiões do Ceará. 

Destaque-se, por oportuno, que, ainda em 
abril, a Associação dos Prefeitos enviou cir· 
cunstandado -expediente ao Presidente Fer
nando Collor, sobre a seca verde, com o 
apoio do Prefeito de Fortaleza, Juraci Maga· 
lhães, do Presidente da União dos Ex-Verea
dores, Américo Barreira, e do Presidente da 
Fre:tite Municipalisúa, José Gúedes de Cam
pus Barros. 

Eis a íntegra do importante Documento: 

"Senhor Presidente: 
Tivéssemos maior capacidade de dra

matização, ainda assim não traduziría
mos todo o clamor das populações do 
Ceará diante da certeza do flagelo e da 
certeza mais implacável de um atendi
mento _sempre protelado e nunca eficien
te. 

O episódio, velho de centurias, crua 
e brutal, exaustivamente denunciado, de 
solução sabida e possível, jamais sincera
mente intentada, se reveste, como sem· 
pre, dos mesmos ingredientes amargos 
que se manifestam nos mesmos patéticos 
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apelos, só que agora descendo em veloci· 
dade crescente no plano inclinado da ur· 
gência inadiável que minimizando a pru
dência vislumbra a explosão. 

'Há interrogação ao· derredor_: E~pe
rar, por quem? Esperar, para que?, Es· 
perar, o que?, se tudo leva ao protela
tório, jamais ao resolutOrio? 

Esperanças vieram e ... se foram. 
"Venderíamos o último brilhante da 

corO-a do· ImpériO.". 
.. ESvaZiaríamos .a ·cOniiiCópia do bar

reta da República." "Baniremos o últi· 
mo bolsão de miséria absoluta." 

Senhor Presidente: 
Ninguém neste País é mais descami

sado e pés descalços do que o cearense 
do semi-árido, mesmo assim o "Hércules 
Quasimodo"-, de Euclides, o homem se
mi-nu que planta de sol a sol o. algodão 
para vestir o Brasil", -oomO cantou seu 
grande poeta. 

Senhor Presidente: 
O Ceará é "o único Estado brasileiro 

uniformemente subdesenvolvido". O 
certo é que a maioria desc'a:misada e d~ 
pés descalços confiou e confia na ação 
de Vossa Excelência~ na existência de 
um Brasil Novo. 

No Brasil novo de Vossa Excelência 
se permitiria um Ceará-, Uiri Nordeste es
qualido, faminto, marginal à felicidade, 
à liberdade, à esperança? 

Se não se fez õD.tein, por que deixar 
para Amanhã o q-ue Sei pode fazer hoje? 

As populações famiritas -levantarãO, 
contra a Iliiséria seus apetrechos de tra· 
balho - facões, foices, enxadas e ma
chados. 

Nãó será a- brutalidade das baionetas 
que se acabará com a_ brutalidade da fo· 
me. 

As advertências estão soltas no ar, sus- · 
pensas sobre as cabeças de todos. 

É a denúncia dã-CNBB;-peta voz de 
seus pastores, bispos e párocos que vi
vem essa trágica- realidade. _ _ __ _ 

É a denúncia de comUnidades aflitas 
pelos seus prefeitos, vereadores, patrões 
e empregados, convocados pela Federa· 
çáo dos Artesãos de Comércio e Indús
tria do Ceará -FACIC e Outras entida
des idóneas do coletivo atuante- Asso· 
ciação dos Prefeitos do Estado do Ceará, 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Associação dos Agricultores e Pecuaris
tas do Ceará, Associação ·dos Vereado· 
res do Ceará, a União dos ex-Vereadores 
de Fortaleza, a Frente Municipalista 
Cearense e tantas outras entidades que, 
na veemência de seus depoimentos se 
juntaram no mesmo brado de denúncia, 
no mesmo abraço de solidariedade, tudo 
sobejamente consubstanciado em deze
nas de depoimentos, entrevistas, repor· 
tagens, editoriais e artigos assinados. E 
por fim a preocupação dos parlamenta~ 
res cearenses já levada a consideração 
de Vossa Excelência, e do Governador 
do Estado. 

Não se trata de uma pantolnúna, mas 
de uma exigência, de_ um ato .de respon
sabilidade, de uma convocação. 

Não se pede o impossível ou, sequer, 
o m_iraculoso; _ 

Reclama~se o plausível, o viável, até 
me~o o singeJo, tudo oa quase tudo, 
~quacionado e _medido, pronto para ser 
deflagr:ado a partir de ações emergen
ciais lo_calizadas pela identificação de 
oportunidades e efeitos, inclusive ague· 
les duradouros e permanentes_, estes com 
vistos a Ser suporte à eliminaçãQdOs efei· 
tos conjunturais. 

Foi PropOSti:l. Uma estrutura descentra· 
lizada de avaliação de baixo para cima, 
Comissão Municipal, em cada Municí· 
pio, destinada a examinar a melhor apro
priação de mão-de-obra segundo as pe-

- __ culiaridades locais e os efeitos económi
cos' e sociais de curto e médio prazos, 
tendo na cúpula a Comissão Central, ór· 
gão d~_de_çisão de cima para baixo (ava
liação e distribuição de recursos) e um 
terceiro instrumento intermediário, a 
Comissão Regional n-o Município-Sede 
da Associação Regional de Prefeitos, 
com o caráter de reciclador quer das 
Avaliações de baixo para cima, como·das 
tensões de cima para baixo. 

O sistema proposto __ permitira uma 
completa integração de todo o coletivo 
so!Jial (Município, Região, Estado e 
União), melhor controle das ações (quer 
propOstas como as em execução) e um 
processo de comunicação ágil. 

Cada município se propõe a, iniediata
roente, participar com recursos finailcei· 
ros e humanos. O Estado entraria com 
sua parte e a União com o volume maior, 
estabelecido o fluxo dos recursos conjun
tos através de um cronograma de desem
bqlso, com antecipadas etapas de Presta· 
ção de Contas das aplicações elll: cada 
período. 

V á~e_ salientar que os municípios como 
órgãOs ·governamentais ·mais_ próXimos 
do fato social "seca", e sob a pressão 
deste fato social, embora a perna mais 
fraca do tripé do Poder Público, tem as· 
sumidO a responsabilidade pela parte ti· 
picamente emergencial, com o Estado 
timidamente_ no segundo plano e a União 
totalmente-omissa, situação que precisa 
ser imediatamente revertida para que o 
quadro, agravado pelo paulatino aumen
to do flagelo, não escape ao controle da 
so-ciedade. 

Deve ser ressaltado que os indícios de 
um novo período de secas severas do 
semi-árido nOrdestino não são descarta
dos por órgãos científicos cõmo o INPE 
(que teme a possibilidade da existência 
de um novo episódio El Nino) impõe, 

· data vênia, um planejamento integrado 
Município-Estado-União~-objetivando a 
-realização de_oQras. duradouras e cons· 
tantes ~pazes de, eficazmente, re~olver 

- a problemática da seca. com a perma-

nência do trabalhador rural em seu ha
bitat. 

Isto posto fica claro que, sem perda 
de um minuto, chegou a hora da decisão. 

A palavra e a ação estão, pois, com 
Vossa Excelência. 

Fortaleza, 10 de abril de 1990. -José 
Gonçalves Monteiro, Presidente da 
Aprece- Juraci VIeira Magalhães, Pre
feito de Fortaleza- Ted Rocba Pontes, 
Presidente de U. V. C. - Prof. Américo 
Barreira, Presidente da Uniáo dos Ex
Vereadores de Fortaleza- José Guedes 
de Campos Barros , Presidente da Frente 
Municipalista do Ceará." 

Sr, Presidente: 
Ao dar conhecimento a esta Casa da posi

ção assumida pelos Prefeitos cearenses, em 
face do agravamento da Seca Verde no Nor
deste, desejo apelar para o Presidente Fer
nando Collor no sentido de que determine, 
sem delongas, o cumprimento de uma progra
mação emergencial, mobilizando os setores 
governamentais competentes para acudir aos 
nossos irmãos acossados pela calamiaade. 

Conhecendo, de perto, as agruras cíclicas 
por que passa, neste instante a nossa região, 
o Primeiro Mandatário não pode deixar de 
acompanhar a evolução daquele quadro de 
iÍlcertezas, reduzindo o sofrimento dos nos
sosrurícolas, hoje sem trabalho e sem alimen
tação. 

Ao Presidente. Collor de Melo expressa
mos, mais uma vez; a -COnfiança em que as 
medidas surgirão imediatamente, vencendp
se a enervante procrastinaçáo a que tem sido 
relegada a magna e crucial questão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

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 ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do R~querimen
to n948, de 1990, de autoria do SenadQr Hum
berto Lucena, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição nos Anais do Senado 
dos editoriais do O Estado de S. Paulo publi
cados em 20 de março do corrente ano, intitu
lados "A. destruição da ordem jurídica", "A 
face real do Brasil novo" e "O caos econó
mico". 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimen

to n97Q, de 1990, de autoria do Senador Oda
cir Soares, solicitélndo, nos termos regimen
tais, a transcrição, nos Anais do Senado, da 
matéria publicada na revista Veja de 18 de 
abril do corrente ano, sob o título "Carta 
ao leitor - Prova de vitalidade da demo
cracia". 
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-3-

Votação, em tum o único, do Requerimen
to n'75, de 1990, de autoria do Senador Juta
by Magalhães, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado, 
do discurso pronunciado pelo Deputado Ib
sen Pinheiro, Líder do PMDB na Câmara 
dos Deputado, no dia 18 de abril do corrente 
do ano. 

-4-

Votação, em turno único, d01tequerl!nen
to IL' .84, de 1990, do Senador Louremberg 
Nunes Rocha, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada em caráter definitivo do 

~~j=~~o~a~~~s~=~=~~e0;r~ta~e~~0fu~ 
dico diferenciado, simplificado e favorecido, 
nos caDlpos administratívo, tributárÍo-, previ
denciário, creditíciO e -cre desenvalvimento 
empresarial para as microempresas e empre
sas de pequeno porte, cria o Fundo de Desen
volvimento Empresarial e dá outras provi
dências. 

-5-
Votação, etfi primeiro -tuinO, da proposta 

de emenda à Constituição n" 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redaçáo do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal: 

-6-

Votação em primeiro turno, da proposta 
de emenda à Constituição n" 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e o_utros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6? 
ao art. 5' do Ato das Disposições ConStitu-
cionais Transitórias. -

-7-

Piscussão, em tuffio único do Projeto de 
Lei do DF n' 19, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que -cria o 
Distrito de Limpeza de éeilândia, na estru
tura administrativa do serviço autónomo de 
limpeza urbana e dá outras providências, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, sob n> 81, da 
Comissão 

-Do Distrito Federal. 

-8-
Discussão, em primeiro turno, da prOpo-sta 

de emenda à Constituição n~ 5, de -1989, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro e outros 
Senhores Senadores, que dispõe sobre a re
muneração dos deputados estaduais e dos ve
readores. 

-9-
Discussão, em primeiro turno, da proposta 

de emenda à Constituição n9 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional pfevendO a cria
ção e definindo a competéncia do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

·-lo-
Díscussão, eni primeirO- turDo, da proposta 
de emenda à Constituição n~ 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Sen.adores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da-conStituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão: 

(Levanta-se a sesstio às 18 horas e 50 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR. JOSÉ IGNÁClO F'ERREIRA 
NA SESSÁO DE 27-4-90 E QUE, EN
TREGUE A REVISÂO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO }'OSTE
R!ORMENTE. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIOFERREIRA (PSÍ 
- ES. Como Lfder, 'proi::tuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente,'Srs. Senadores, 
desejo fazer, an·tes de comeÇar pfopriamente 
a falar sobre aquilo que me trouxe à tribuna, 
u~a referência,especial à presença nesta Casa 
do e:x:-8enador do metl Estado, Dr. Dirceu 
Cardoso, Uma das figuraS mais eminente_s que 
já p-assaram Pela políticá do Espírito Santo; 
também um brasileiro ilustre, que represen
tou COm muito brilho os capixabas, durante 
um longo período, no Congresso Nacional, 
na Câiri.ara dos Deputados· e no Senado Fe
deral. 

S. Exfilustrou esta Casa, esta tribuna, enri
qUeceu-a oom·a sua presença, com a sua com
batividade, com o seu espírito público, com 
o seu patriotismo, com a sua probidade inata
cável. S~ EX' 'é ·r_e<ilmente um dos grandes 
orgulhos da -terra C'ã.pixaba, e siD.to;Iile muito 
feliZ em saudá-lo e referir-me à sua presença 
aqui. 

O SJ!. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência pede licença· a V. Ex• para 
associar-se ã homenagem ao· eminente ho· 
me~ público. · 

O Sr. Mauro Benevides- Eniínente Sena
dor José lgnácio Ferreira, perrriii:e-me V, Ex• 
um aparte? 

o SR- JOSJ!: IGNÁciO FERREIRA -
Teni V. _Ex~ o aparte, nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. MR.úrõ lkneVfdes --Nõbre Senador 
José Ignácio Ferreira, o próprio Presidente 
da Casa, Senador Pompeu de Sousa, já se 
antecipou a esta minha intervenÇão. Apenas, 
eu queria ter o privilégio de fazer esta refe
rência especial ao ex-Senador D1rc"eu Cardo
so, já que tiVe a hoDra de ser seu Compa
nheiro nesta Casa, quando ele comandava 
batalhas indormidas, em defesa do interesse 
público, sentando ali, naquela tribuna. Mas 
nunca sentado, porque sempre em pé, ocu
pando o rttiêrofone, o ex-Senado.r Dirceu 
Cardoso foi o grande batalhador da morali
dade- adminis"lr1lii_va, da cOnteilção de gastos, 
dos empréstiiiiõS ex3_gerados_que conduziram 
o País a esta dívída externa insuportável. É 
esse homem que hoje, momentaneamente 

sem mandato, recebe, na referência de V. 
Ex', o registro especial e, da minha parte, 
uma homenagem reiterada de admiração e 
de respeito ao brilho de sua atuação como 
Senador da República, representando o glo
rioso Estado do Espírito Sant.o. 

O SR- JOSJ!: IGNÁCIO FERREIRA -
Muito obrigado, eminente Sen_ador Mauro 
Benevides, e também à referência feita late
ralmente ao microfone, para hão' ·se alongar 
no . apãrte do eminente Senador Humberto 
LUcena, pelo PMDB, que e"ndosSa 8s palavras 
de V. Ex•. 

Muito obrigado a V. Ex!1
, inclusive ao emi

ne_~te_ P~esid~nte, __ qo_e se referiu tão carinho
samente a esse vu,rto ilustre da política do 
meu Estado. 

Ó Sr. Alexandre Costa -- Peço a V. Ex' 
que me inclua entre os Senadores que home
nageiam a figura do ex-Senador Dirceu Car
doso. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Muito obrigado a- V. Ex•, eminente Senador 
Alexandre Costa, ao eminente Senador Man
sUetO de Lavor, ao eminente Senador Afonso 
Sancho, ao i:n'linente Senador Matta Macha
do, ao eminente Senador Meira Fí\ho e ao 
eminente SeD.ador Francisco --:It'ollemberg, 
que- tam~ém se a~sociam a estas palavras. 
EnChe-me de mUita satisfaçãO e me eiivaidece 
o endosso que V. Ex's fiuem às minhas pala
vras-referentes -ao ilustre e digno líder político 
do meu Estado, o ex-Senador Dirceu Car
doso._ 

Mas, Sr. Presidente, i-efiro-me, então, a 
dois pronunciamentos feitos aqui, e o fai'ei 
COIIl brevidade, p~rquerealmente desejo que 
aligeiremos a~s~São. _ - . . .. 

O primeiro· de'Ies, Sr. Presidente, é o do 
emÚlente Senador Humberto Lucena. Se fos~ 
se -possível,-na~ -h~ Ver, po_f enqUaOto, _apar~ 
tes, eu agradeceJia~ por solicitação muda da 
Pre11idência, qiie deSeJa, Daturalmente, a ve· 
locidade dos trabalhos, como todos nós. 

Inicialmente, retirO-me ao pronunciamen· 
to do eminente Se-nador Humberto Lucena, 
q~:~e transcreve~, nos Anais, a carta do jurista 
Ednaldo de Hqla,nda; S. Ex' terá lido essa 
caria, cujo texto tenho em mãOs agora, por 
cópia xerox, que faz críticas àquilo que estaria 
sendo o destrpçamento do Estado _de direito 
brasileiro pelo atual Governo. Em determi
nado momento, diz o autor: 

"É estarrece~or ~ desiludente que, 
após o mortliifierttal acontecimento, da 
Assembléia Nacional ConstitUinte, o pri
meiro Presíde:D.ie dito democrático pra
tica atas que destroçam. a Constituição 
résultante, _ e __ receb.em a aprovação do 
mesmo Congresso que a editou. 

·Saímos, em razão, de uma ditadura 
do pensamento para uma ditadura eco
nômica. Na primeira, restringe-se a ma
nifestação da idéia; na atual, restringem
se as condições de vida. Não há símile 
na História. Nem no Estado fascista hou
ve confisco de contas particulares. 
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E tudo isso, Senador, ao arrepio do 
art. 5", incisO LIV, que determina a per
da de bens particulares unicamente atra,
vés do devido processo legal: Ao arrepio 
também do art. 150, inciso IV, que veda 
a tributação como forma de confisco. 

Dir-se-á tratar-se de empréstimo com
pulsório, porém, a Constituição da de
mocracia restringiu Csse empréstiriio às 
condições do art. 148, cuja ocorrência 
não se verificou." 

'Sr. Pre"sraeiite, incialmente é bom que co
loquemos com clareza que-aco-nteceu no País 
uma verdadeira revolução. O que aconteceu 
neste mês e pouco de Governo, indusive com 
as falhas de varejo, com cujos detalhes de 
vez em quando nos deparamos, foi uma revo
lução mesmo n.o País. 

Tenho repetido que vinte anos se passarãm 
com a AI-S presente no País, com toda a 
oportunidade de, pela via da exceção quase, 
~la via da discricionariedade mais ampla que 
sé tinha pelo instrumento do Al-5, não se 
teve vontade política para mudar as coisas 
no País. O· que estã. acorite:Cendo no Brasil 
é que, em pouco menos de dois meses, temos, 
na verdade, um Governo que fez uma revolu
ção dentro do Estado de direito. · 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. Ex• em:aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Pe
diria apenas que V. Ex~ perm.itige que eU 
só concluísse o pensamento~ ~ _ . 

o que há é que o Congrésso acaba de apro
var essas medidas. Não há como nos referir
mos agora, em que elas se transformaram 
em lei, ou foram como medida provisórias 
promulgadas, a verdade é que elas, que já 
tinham força de lei a partir de sua edição, 
foram chanceladas pelo Congresso, ou atra
vés da aprovação das próprias medidas provi
sórias, ou, na maioria dos casos, através da 
própria reformulação das medidas provisó
rias transformadas em projeto de lei de con
versão, que foram aprovadas, na sua maioria, 
pelo Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, o que, portanto, temos, 
agora, é que respeitar isSo como Uiri. texto 
claro aprovado pelo Congresso Nacional, in
clusive com os vetos a que o. Presidente da 
República, inegável e iriquestionavelmente, 
com base na própria Constituição, dentro do 
estado de direito, tem o direito de praticar. 
Praticou os vetos com o Congresso Nacional, 
posteriormente, reexaminando-os, centrado 
na questão deles. Sua Excelência, natural
mente, ·dirá se os aprova··ou ·as rejeita. 

De malieira que temos afuma situação Per
feitamente incorporada ao estado de direito, 
como está previsto, estaria até a prõpria idéia 
da inconstitucionalidade. Se tivesse exístido 
alguma inconstitucionalidade, nada disso 
também estaria imprevisto nO texto constitu
cional. A constitucionalidade é um fato que 
pode occorrer. o estado de direito não se arra
nha com a inconstitucionalidade. A Consti
tuição pode ter sido arranhada quando a in
constitucionalidade ocorre. Entretanto, o es
tado çle direito, não. Porque este é mais do 
que a Constituição. O estado de direito é 

um grande edifício de que a Constituição é 
apenas o teto. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Isso é uma 
heresia, nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ~IGNÁCIO FERREIRA- VeC 
ja V. EX', então, que o "EStado de direito 
é mais que a·-própria Constituição. Quando 
se pratica uma inconstitucionã.J.idade, e ela 
poderia. até, ter sido praticada inadvertida
mente, o que seria uma heresia gravíssima, 
algo seriíssimo, comO. oco"rreu ·em governos 
passados, nem por isso o estado de direito 
fica afetado, porque a Constituição Federal 
não é o estãdo de direito; o estado de direito 
é maís _do que a Constituição". 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, 
José Ignácio Ferreira, V. Ex• pediu para não 
ser aparteado. Mas, diante de sua afirmaÇão, 
só queria dizer a V. Ex' que sendo a Consti
tuição o teto do Estado de direito, se ele 
cai a Casa está destroçada. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Es
tamos falando dos pilares, construindo os ra
ciocínios de um primeiro rebate de dois pro
nunciamentos. De maneira que tenho uma 
longa faixa a percorrer. Pediria apenas que 
esperassem um pouco. · --

Estou colocando que ainda, quando se pra
tica uma incoilstitucionalidade, ainda quando 
a inconstituCionalidade é flagrante e consta
tada pelo poder comp_etente, aincla.assim_o 
Estado de direito não foi violentado. Por 
quê? Porque não foi destroçado. Por quê? 
Porque a Constituição prevê, nos seus dispo
sitivos, as fórmulas parasolucion~ra questão. 
Mas, refiro-me a isso, para os casos em _que 
a inconstitucionalidade tenha existido. Por
tanto, esse é .o primeiro aspecto. . 

O segundo aspeCto, a questão deve ser 
abordada pelo ângulo seguinte: o Congresso 
Nacional aprovou essas medidas. Elas, agora, 
estão aí a vig~r plenamente, a irradiar todas 
as suas cons~qíiêncili no- campo jurídico, e 
o assunto tollitur quaestio, não temos mais 
sobre o .que falar, a não ser na apreciação 
dos vetos que temos aí, por examinar, com 
toda a competência que o Cong_resso tem. 

Analisando a questão, vemos, com clareza, 
que confisco ti.ão há. Diz o ilustre missivista. 

"E tudo isto, Senador, ao arrepio do 
art. s~, inciso LIV, que determina a per
da de bens particulares unicamente atra
vés do_devido processo legal." 

Ninguém perdeu seus depósitos, ninguém 
perdeu, sequer, a titularidade dos depósitos. 
Quer dizer, os depósitos estão em nome dos 
depositantes. E quando se quer fazer alguma 
mudança ildes se transfere a titularidade, ou 
seja, o direito a eles existe, a titularidade 
desse direito é apenas trãnsferida. Na verda
de, o que oco"rre-õ? Foi apenas um bloqueio 
do saque desses depósitos. Na verdade, não 
houve confisco. Por quê? Porque ao se confis
car alguma coisa se passa a coisa da proprie~ 
dade do_seu titular para a propriedade daque~ 
le que confiscou. Retira-se completamente 
dà...titularidade o direito que alguém tinha. 
Confisco, portanto; não houve. 

Empréstimo compulsório, Sr. Presidente, 
também não houve, porque não houve nem 
empréstimo. E o art. 148 da Constituição está 
af·para dizer o que é emprésfimo.coiripul: 
sório, nem houve compulsório e '"nem houve 
empréstimo. 

O art. 148 é claríssimo, quando ele coloca 
que: 

"Art. 148. A União, mediante lei 
complementar, poderá instituir emprés
timos compulsórios: 
1- para atender a despesas extraordi

nárias, decorrentes de calamidade públi
ca, de guerra externa ou sua iminência; 

ll-no caso de investimento público 
de caráter urgente e de relevante inte
resse nacional, observado o dispÕSto no 
art 150, III;b." 

Nota-se que se poderia, até, ter a figura 
do empréstimo compulsório, porque o que 
havia no País era uma calamidade e uma infla
ção de 87%, que em abril passaria a ser de 
150%, Sr. Presidente, e se poderia, inclusive, 
com base na Constituição Federal, a simples 
mudança do quorum, que seria quorum quali
ficado, previsto na Constituição aprovar a 
medida de lei de conversão como lei comple
mentar, e transformava-se, então, a Medida 
Provisória em lei complementar, que seria 
sanciOnada pelo Presidente, porque a situa
ção de calamidade era evidente. Mas não 
houve nada de compulsório, como não houve 
sequer empréstimo, Sr. Presidente. Portanto, 
não há o que se falar nem em confisco nem 
em enlP:réstimo compulsório. 

Além disso, Sr. Presidente, é óbvio enxer
gar a situação, que, inclusive, tem parale
lismo no dir~ito privado. Quando nós temos 
.unia situação típica Como esta, de quaSe hipe
rinflação; 87% em março, 150% previsto pa
ra abnl, com toda aquela evidência do que 
estava havendo, da desvalorização, num cres
cimento vertig1!).os0 da moeda, uma desespe
rada procura por artigos reais gue, a partir 
daí, seria dramátiCa, e todas as conseqüências 
da hiperinflaçáo, hoje, um dos jornais do País 
se refere a isso: 

"A economia brasileira é tão forte, 
tão complexa, tão poderosa, que desmo
ralizou a hiperinflaÇão, o Governo Co
Uor vai vencendo a hiperinflação elimi
nou o seu risco e, "diz esse jornal hoje 
-" vai desmoralizando também a reces
são." 

A economia brasileira, sob o Governo Co
llor, desmoralizou a hiperinfl.ação e vai des
moralizando a recessão, que poderia ocorrer, 
iriclusive previsívelmente, em pequena esca
la, devido à aplicação do Plano, porque nin
guém pode imaginar se descer de 87% para 
inflação zero sem que nada aconteça? 

Faz-se uma operação no coração de alguém 
e, no dia seguinte, ele já está fazendo cooper! 
Isso não tem sentido. Tem que haver o perío
do de convalescença na economia, mesmo. 

O Sr. Mansuento de Lavor - Pennite-me 
V. Ex• um aparte, nobre Senador José Igná
cio Ferreira? 
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
COncedo o aparte e peço desculpas ao emi
nente Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena
dor, V. Ex• sabe da admiração que lhe tenho, 
pelo seu trabalho, pela seriedade com que 
desempenha o seu mandato. Agora, do ponto 

. de vista político, realmente, hoíe infelizmen-
te, estamos em campos opostos. Mas queria 
levantar objeção à linha do pronunciamento 
de V. Ex•, que faço agora, ·não com ·os meus 
próprios- argumentos. O aparte a V, Ex•, que 
irá através de minha pessoa~ neste momento, 
são os Professores da histórica Faculdade de 
Direito do Recife que, em nota publica nos 
jornais de PernambUco, no dia 24 de abril, 
terça-feira passada, dizem o segufilte: .. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -São 
Economistas? 

O Sr. Mansueto de Lavor --Como? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Quem assina o documento são Economistas? 

O Sr. Mansueto de Lavor- São todos Pro
fessores de Direito, cujo nomes citarei. y. 
Ex• concece alguns. 

DECLARAÇÃO DE PROFESSORES 
DA FACULDADE DE 
DIREITO DO RECIFE . 

Os Professores da Faculdade de Direito 
do Recife, signatários da presente, motivados 
pelo exercício do magistério jurídico; inad
missível, sem uma atitude de integral respeito 
para. com o ordenamento constitucional, a 
considerando a Medida Provisória n' 168, já 
convertida em lei, deliberaram declarar em 
conjunto, à consciência cívica nacional, o se
guinte: 

I -São Inconstitucionais as normas que, 
mesmo em nome de rearmas monetárias, es
tabelecem a indisponibilidade dos depositas 
ou a inexigibilidade dos créditos decorren(es 
de contratos celebrados com instituiç6es fi
nanceiras legalmente autorizadas a proéc:der 
à capacidade, intermediação ou aplicação de 
recursos da economia popular. 

II -Determinações dessa natureza rece
bamelas a denominação de leis, medidas pro
visórias, decretos ou qualquer outra, consti
tuem frontal rebeldia ao ordenamento consti
tucional, particularmente às normas que asse
guram o direito de propriedacio<:", <l preser
vação dos atos jurídicos perfeitos, a vedação 
do conflito, os limites à imposição de emprés
timos compulsórios e o cotJ.dicionamerito da 
requisição de bens à -pfévia configuraÇão do 
estado de sítio -preceitos cujã integridade 
não estaria restaurada com um futuro resgate 
de débitos, devolução de valores ou indeni
zações dos prejuízos patrimoniaiS. 

III- A ordem constitucional, cujo cum
primento se Impõe Iguali~ariamente a gover
nantes o governados, não se compatibiliza 
com o argumento de que os fins justificam 
os m.eios, nem com entendimento de que os 
atos do poder público se legitiman unicamen
te, através dá avaliação dos resultados alcan
çados. 

~~ IV-~ erróneo pt::nsar que a ConstituiÇão 
Federal carece de meios democráticos efica
zes para a correção do curso tomado pela 
economia do País, ou que o bem comum pode 
ser realizado mediante uma "política de re
sultados", implantada com desrespeito aos 
princfpios jurídicos fundamentais. 

V -Esperam os signatários que os Pode
res Constituídos, conscientes de que a razão 
de sua existéncia e legitimidade de sua atua
ção se encorttráni na -Constituição Federal, 
saibam restabdecer o primado do Direito a 
supremacia da ordem constitucional. 

Recife, 17 de abril de 1990. 
As. Profs. Torato Castro, -oiaucia Veiga, 

·Everado Luna, Olimpio Costa Jr. Souto Bor
ges, Rgmualdo. Marques Costa, Raul Antu
íJes, Octávio de Oliveira Lobo, Vera Dalla 
Santa, José Luiz Marques Delgado, Francis
co de Assis Rosa e Silva Sobrinho, Nelson 
Saldanha, Giovanni Cribari, Silvio Neves 
Baptista, João Pinheiro Lins, Luciano José 
Gomes de_ Melo~ Oer_aJdo_Neyes, João Mau
rício AdeodatO, Mart1i Fragoso, Anamaria 
Campos Tórres de Vasconcelos, Manoel Ri
beiro, Maud Perruci, Maria Regina Rosa e 
Silva, Ricardo José da Costa Pinto Neto, Tel
gaAraújq, SOvio Lorêto, Maria Regina Pinto 
Ferreira." - _ 

Parece, aié1 que eles ouviram o discurso 
d~ V._Ex~_ e realmente, fizeram um trabalho 
que eu gostaria de fazer, sem ter a capacidade 
e a áurea honolis causa e ex-catbedra com
que falam_ esses mestres de Direito da reno
mada Faculdade de Direito do Recife. O 
aparte que 'étf desejava a faier a V. Er- são 
os Professore-s de Direito- do ReCife que o 
fazem. Muito obrigado pelo aparte. 

O SR: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -· 
Agradeço a V. Ex~, eminente Senador Man
sueto de Lav.or. Com esse aparte, V. Ex~con
fírma aquilO- -que _sempre vimos no mundo 
juridico; há diversas vertentes do pensamen
to jurídico, aqueles que pensam à maneira 
do qUe consta do texto que V. Ex~ leu e aque
!es_outros que foram uma corrente densa, 
enorme, sobretudo dentro do Cottgresso bra
sileiro, onde há Juristas_ eminentes, figuras 
da maior expressão qtle apontaram falhas, 
peloa sua ófica, pelo ângulo jurídico, mas 
que, ao final de tudo isso, resultou a aprova
ção dessas medidas pelo Gongresso brasileiro 
e, portanto,_ a esta ?Itura ~emo~ _as_ leis,_ esta
mos num regime de leis e não de homens, 
e va.mos CtiiiiPri-las. Ê o que teffipos de fazer, 
partindo do pressuposto de que essas leis sãQ 
perfeitamente constitucionais, estão dentro 
dos princípios tracejados na Constituição Fe
derai e num estado de Direito de um modo 
gera( de-iiiro do P~ls. N.;io podemos negar. 
uma realidade; foi feita uma revolução que 
nem 10% foram feitas quando o AI-5 existia. 
Era um texto em_ que a discricionaridade era 
tão ampla que chegava a roçar- no arbítrio, 
porque o-arbítrio é a all.!iência completa de 
leis e a discricionariedàde é um bordo de di
reitO- qUe pode ser- mais ou menos amplo, 
dentro do qual a autoritlade a'dlni~istrativa 
se movimenta. O que ocorreu foi qué dentro 
do Al-5 traçaram linhas aparentemente com 

bordos de Direito, para· firmar discriciona
.riedades mas que eram tão amplas, tão am
plas, que chegavam a parecer atas de arbítrio. 
·Mesmo sob esse regime, nada se fez neste 
País que representasse sequer 10% para de
belar uma situação em que até hã bem pouco 
nós nos encontrávamos. 

Pelo contrário, o que se_ fez foi se dar apoio 
a um modelo concentrador, exportador, a 
criaçãó de cartórios neste País, a um Cl;lpita
lismo predatório. O que se quer, afinal, com 
as medidas de hoje, no fundo, é dar uma 
grande modernidade a esse capitalismo supe· 
rado, vencido, o capitalismo selvagem com 
o qual nós nos acostumamos a viver, ultrapas· 
sado-bem me ajudou o eminente Senador 
Afonso Sancho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Lastimosamente, tenho o dever de afirmar 
a V. Ex' que o seu tempo já ultrapassou por 
número de minutosque jánem me lembro 
mais, mas que a Secretaria da Mesa me infor
ma. 

O SR. JOSÉrGNÁCIO FERREIRA -Se 
V. Ex~ me permitir, Si:-. Presidente; e também 
o eminente Senador Mansueto de Lavor, gos
taria de referir-me ·esp-ecíficamerite a .Outro 
desses pronunciamentos, do ilustre Senador. 
Mauro Be_nevides,"_que há b_em pouc_o se refe
nu- ã um J>rontinciamerito ~o jOrn-al, .sobre 
o Secretário de Asswítos Regionais, Egberto 
Baptista, e que recebeu, inclusive, apartes 
dos eJninetes Senadores Afonso Sancho, 
Mansueto de Lavor e Humberto Lucella. 

___ Dess_es apartes, recolho- sem desdouro dos 
demais que seguiram na mesma linha, inclu

_si':,e .o próprio Senador Afonso Sancho, de 
reconhecimentç da justeza das suas preten
sões- o depoimento do nobre Senador Afon
so Sancho, pôrque eu estava presente nessa 
reunião. Era uma· reunião em que estavam 
os dois Líderes do Governo, o Ministro da 
Justiça Bernardo Cabral e uma massa enonne 
de parlamentares do ~FL. 

Nessa reunião, o Deputado Osvaldo Coe
lho fez uma referência cáustica a_e~se pronun
ciamento do Dr. Egberto Baptista, Secretário 
de Assunto~ Regiom~is, lendo inclusive tre
chos d0 jornal. 

confesso que fiquei sinceramente indigna
do com o que ouvi naquele momento, Quan· 
do S._Ex," terminou de falar e eu ia, inc.lusiVe, 
pedir o jornal, como o deputado Renan Ca· 
lheiros pediu também, para colocar essa 
questã.o ao Presidente_ da República, e, qual 
não foi a nossa surpresa, inclusive, segura
mente do nobr.e Senador Afonso ·Sancho, 
quan-do a SenadOr José AgripinO pediu a pa
lavra e se pronunciou de \!ma .maneira alta
mente demolidora, não com relação ?O texto, 
mas com relaç_ão .às referências ácidas, cáus
ticas que foram feitas pelo Deputado Osvaldo 
Coelho a .esSa entrevista e ã pes~oa do Sr. 
Secretário de Assunto~ Regionais, Egberto. 
Baptista. 

, S. ~x·, o Senador José Agripino, foi clarís
simO. quahdo deu cOnta da sua caminhada. 
por várias regiões - não me lembro eXata· 
mente se apenas no seu Estado, mas parece 
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que foi só lá - em companhia do .Secretário. 
Eles. fizeram visitas não s6 a lugares verde
jantes, mas foram ao_ árido, ao--semi-árido 
no seu estado e tiveram contato-direto com 
as populações,- com lideranças rurais e inte
rioranas. As referências que S. Ex• fez a todo·s 
calaram, inclusive, na o·casiáo, o eminente 
DepUtado Osvaldo CoeifiO. Foram referén
cias de que S. Sa. o Dr. Egberto Baptista, 
como diSse o Senador José Agripino, tinha 
recomeÍldações expressas do Presidente da 
Repúblü:"a para ·ctar todas as prioridades aõ 
Nordeste. E Sua Excelência, naS várias Reu
niões que fez, repetiu isso, e teve o Senador 
José Agripino a -oportUnidade de dizer qtie 
"não disse isso uma, nem duas, nem três, 
mas _disse cerca de cem vezes, nas reuniõf:s 
que fizemos e ·ao longo da caminhada que 
t~vemos pelo meu EstadO reCente~ente''. 

De maneira; Sf. Presidente-; que ficamos, 
inclusive, de manter_contaro· co_m o Dr. Eg
berto PaJ)tisfa , para que: s·. 's• i-etifícasse, 
se fosse o Cã:so, essa entreviStâ, e afiríaf, ·a 
verdade l'udesse ser colocada flOS trilhos, se 
é que houve uma íncor.réçãO, Cofio ·todos nós 
suspeitamos, diante: da afirmação do S~nador 
José Agripino. E maís,-o· eriiinente Senador 
Mauro Benevides se referiU à falta de nomea
ções para os principais- otganisn10s do GO
verno no Nordeste. Essas sáÕ referências fei
tas en passant. Essas nomea_ções, natu,ral
mente, a"inda foram feitas; m~s veja V. Ex' 
que temos pouco mais de l mês e 15 dias 
de Góve"rrid e tanta CoiSã acó.riêU nesse País 
que, realmente, revolucionou a economia; a 
política, a moral. E eu- V\ ~ v_o_u me referir 
a isso, a paitir da semanã que -vem~ "sobre 
todas as referências nesta _ü\sa, geralment~ 
no varejo, ã conduta do Presi~erite da RePU
blica·. Inclusive o nobre S~nador Pompeu de 
Sousa, qu_e ora prf:Side"a sessão, -fez referên
cias, recentymente, .ql;làil.d.o no ple_nát~cj. 
àquilo_ que_ chamou de pírotecriiã da Pre~i
dência, qu·e: urna hclrã-Se-COrltênta o uniforme 
que o Presi_~_e!lt~_ ve~tii quaflto foi viSi_taf _o 
Projeto Calha Norte; outra hora comenta-se 
a velocidade da moto; ouúa,'comenta-se qUe 
o Presidente_ da repúblic'a está num avião a 
ja-to; ronlp:endo a barrdfã. -d~Õ -som, gastan-dO 
querosene da Naçcl.o. · ,_ ' ' '· ' 

Até isso precisa de resposta, S~. Presiden· 
te. Falo isto com profundo respeito a todos 
que falaram e até com certa admiração maior 
pelo Presidente da República. Afínal, as críti
cas estão vindo. Quando sáo densas, podem 
ser respondidas; quando não se lêm condi
ções de Criticar, elas. emergem para um vare
jo, que-só consagra o Plano e:--o Presidente 
da República._ 

Já vi fotografiaS do ex-Pfe.sidente Reagan 
de uniforme do Exércüo-'dOs Estâ.dos UnidoS, 
quando viSitava ínstalaçOes ffiilit3i-Cs. É utnã. 
honra para as Forças Arrriadas ter o seu Chefe 
vestindo o setÍ uniforme_. Não vejo nada de
mais nisso. Sua Excelência foi ao Projeto Cá
lha Norte, numa região ínVia, e botou unifor
me de campanha. Vejo nisso uma homena
gem do Comandante em Chefe aos seUs cd~ 
mandados; · 

-~-' 

Quanto aos jogos do Presidente, nas tardes 
de domingo, o jogo de vólei, a moto que 
segue em alta velocidade, o Presidente faz 
·dos seus sâbados, domingos e feriados o que 
quiser. No_ passado, Getúlio Vargas jogava 
golfe, Joãó Baptista Fig-ueiredo cuidava dos 
seus- cavalos, Juscelino Kubitschek gostava 
de ir a·um baile pára dançar. Não vejo nada 
demais que o Presidente da República ande 
de moto, ponha o uniforme dos Forças Arma
das ... 

O SR, MAURO BENEVlDES- Sua Exce
lência não vai mais andar de moto, atendendo 
ao pedido da· sua gériitota. 

O SR, JOSÉIGNÁCIO:ÚERREIRA- , .. 
que se sente _como carona ·num aVião a jato 
e faça, no Dia da Aviação de Caça, o seu 
vóo junto com um piloto de alta nomeada, 
de alto conceito, talvez aumentando um pou
quinho a mais o coml:!us~vel que se gastaria 

. normalment~ n;:u9ta ,qu~ ~e faz,_a cada _ano, 
no __ Dja da Aviaç~o, de Caça. Ou se pensa 
então, que esses: aviões não vôa.rn,? O Presi
dente da R.epúbHe;_a não gastou nada da Na
ção. E mais, um_Pr~side_nte que chega na 
hora certa, ~lvezs~ja o próprio relógió. O 
President~ ~ o e~emplo da pontualidade que, 
afinal, é a grande virtude, á Primeira virtude 
que s_e espera de U!D homem público que exer
ce o Executivo._ E a pontualidade que signi
fica respeito por aqueles com os quais Sua 
Excelência marcou audiência~ E nenhum bra
sileiro viu O -:Presidenfe da república sair no 
momento do seu trabalho, porque até o alma

. ç.o.Sua Excelência o faz na sua mesa de traba
lho; nenhum bras_ileiro viu o Presidente sair 
da sua mes.a de_u:abalho para jogar vólei ou 
para andar de avião a jato. Sua Excelência 
o faz fora do _expediente, tem o direito de 
fazer o que quiser com o seu tempo livre, 
como, aliás, de forma- que_seria atê chocante 
para nós- como fazem outros Chefes_ de Esta
do e Chetes-de ·coveroo,- e Sua Excelência 
é -Chefe de Est"ado e Che"i_e- de_ Governo ~ 
na Europa, Chefes de Est<i.dO e Ch~fes _de 
Governo sã__em e vão esquiãf. Até o Papa 
faz.iS:So. E Q faz isso tirando férias. E o Presi
dente da República não está {fraUdo férias, 
usa os sev.s_ sábados, usa os seus domingos 
e deve fazé-lo, sil!l. S_ó qu_e Sua Excelência 
escolheu, ao invés da dança do Juscelino, dos 
cavalos de Figueiredo, a v_ei<>cidade dos 
avi6es da ForÇa Aérea Brasírelfa Ou oS UnifÇ)r· 
me"s do_glciríôso _E_xéic_íto 6fãsi!eir0. · · 

Erã o-C{Ue tinha a diú:i, SC. Presidente. 
(Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR. JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA 
NA SESSÃO DE 2-5-90 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR 
SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR- JOSÉ rGNÁciO FERREIRA (PST 
---Es. Como Líder, pronuncia o seguinte" 
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
reporto-me a uma matéria. da revista lstoE 
Senhor, referindo-se ao Ministro Bernardo 
Cabral 

"Tobogã Collorido"_ Ministros escor
regam no conceito do Presidente. ~·Este 
é um Governo cOin alto teor de ciumeira 
e-intriga", Constata um privilegiado ob
servador das coisas de Brasília. Na pista 
da intrigalhada e do ciúme pode-se per
ceber quem anda bem e quem anda mal 
no Governo de Fernando Coflór de Me
llo." 

Lá, mais adiante, nesta mesma matéria: 

"É Bernardo Cabral, o Ministrci~da 
Justiça, que acumulou novos infortúnios 
nos últimos dias. Uma das notícias ruins 
veio_ de longe e já havia sido anunciada. 
No dia 19 de abril, o Deputado Haroldo 
Lima, do PC Qo B, havia procurado o 
Ministro da Justiça e, numa carta, infor
mado que estava marcado para morrer 
o presidente do Sindicato Rural de Rio 
Maria, Pará, Expedito Ribeiro de Sousa. 
Como providência para evitar a morte 
anunciada, o Ministro encaminl:J.ou, no 
dia seguinte, uma cópia dil carta às auto
ri_dade_s paraenses; pela longa lista de ca
dáveres de líderes sindicais e até parla
mentares assassinados naquele Estado 
nos últimos anos, não se poderia confiar 
no zelo do Governador Hélio Gueiros 
e sua equipe como guardiães da vida 
alheia -e não deu outra." 

Mais adiante; a matéria diz: 

"Na terça-feira, dia24,.em telefonema 
do mesmo Deputado Haroldo Lima, o 
Ministio da JusiiÇã soube da chegada de 
alguma das mortes anunciadas. Como é 
de praxe, garantil). "apuração e provi
dências imediatas." 

Sr. Presidente, na linha de comportamento 
de não deixar nada sem resposta, a Liderança 
do Governo proCurou o Ministro da Justiça, 
Sr. Bernardo Cabral; e tomou conhecimento 
sobre o que de fato ocorrera. Saindo de lá, 
mantivemos contato" com o Deputado Ha~ 
roido Lima, Líder do PC do B na Câmara 
dos Deputados, e complementou as informa
ções que venho a oferecer a esta Casa. 

Sr. Presidente, veja V. Ex•: no dia 18 de 
abril, o Deputado Haroldo Lima recebeu 
uma carta de sindicalistas do Pará, contendo 
várias denúncias, e afirmãrido a iminência de 
algumas mortes no Pará. Isso no dia 18 de 
abril. 

No dia 19, o Deputado Haroldo Lima en
viou essa carta-á(fMírtistro ·da Justiça, Ber
nardo Cabral. No dia 20 de abril, S. Ex' o 
Deputado Haroldo Lima recebeu do Ministro 
da Justiça cópias de dois expedientes que fo
ram enviados, respectivamente, ao Gover
nador Hélio Gueiros, do Estado do Pará, e 
à Dr" Edith Man1ia Maia Crespo, Procurado
ra-Geral da Justiça do Pará. 

O Ministro da J~st!ça fez chegar às mãos 
do Governador do Estado do Pará e da Pro
curadOra-Geral da JUstiÇa do Estado do Pará 
a correspondência do Deputado Haroldo Li
ma, dando conta daqueles fatos e pedindo 
as providências que fossem consideradãs ca
bíveis, tal a gravidade do caso. 
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No dia 22, ocorreram as mortes, Sr. Presiw 
dente, e, no dia 24, vieram ao Ministério da 
Justiça e foram prontamente recebidos pelo 
Ministro Bernardo Cabral, o Deputado Ha
roldo Lima, vários Líderes, cerca de cinco 
Líderes da Câmara dos Deputados, Líderes 
sindicais do Pará, inclusive um Sacerdote da 
Pastoral da Terra daquele Estado. E após 
essa audiência o Sr. Ministro da Justiça enca
minhou um expediente ao Dr. Romeu Tuma 
no seguinte teor: 

"Sr. Secretário, de ordem do'Ministro 
da Justiça, remeto a V. S• o prOcesso 
CPDGM 776/90, constituído por denún
cia formalizada pelo Deputado Haroldo 
Lima, Líder do PC do B, relativamente 
à prática de violências, inclusive assassi
natos de líderes sindicais rurais na locali
dade de Rio Mãria, do Estado do Pará. 

Adianto a V. s~que, na data de ontem, 
S. Ex~ recebeu em audiência pública 
aquele ilustre Deputado e diversos ou
tros parlamentares federais e líderes sin
dicais, ensejo em que·ouviu relato minu
cioso feito pelo Padre Ricardo ReZende 
Figueira, da Comissãd Pastoral da Terra. 
Regional Araguaia-Tocantins, sobre vá
rias violências ali praticadas, bem como 
pedido, prontamente atendido, de que 
a Polfcia Federal passasse a dar garantia 
de vida aos cidadãos Carlos Cabral Pe
reira, genro do falecido líder $ip.dical 
João Canuto, assassinado naquela re
gião, e Expedito Ribeiro de Souza, am
bos já ameaçados de morte. 

Informo, outrossim, que, na 'niesma 
ocasião, o Padre_ Ric3.rdo Rezende Fi
gueira fOi orientado Pelo Sr. Minis-tro, 
no sentido de reduzir a termo suas de
núncias, então oralnient"e formuladas, 
encaminhando-as prontamente ao Con
selho de Defesa dos -Direitos da Pessoa 
Humana, onde, em regime de urgência, 
seriam examinados pelo Colegiada para 
as providências cabíveis. 

Finalmente, ainda de ordem do Sr. 
Ministro da Justiça, solicitO de v. s~ se 
digne determinar prontamente a presta-. 
ção de garantia de vida às pessoas acima 
mencionadas, cientificando-as das provi
dências para tanto adotadas, a fim de 
podermos informar, com ígual brevida
de, às Lideranças Políticas do_ Congresso 
Nacional. 

Aproveito- a oportunidade para reno
var a V. Ex• protestos de estima: e consi· 
deração." 

A este expediente se seguiram outras pro
vidências. Foi chamado ao gabinete do Sr. 
Ministro da Justiça o Sr. Superintendente· 
Geral da Política Federal e a ele foram deter· 
minadas diversas providêncías, que já resul
taram inclusive, segundo o Deputado Harol
do Lima. me cientificou agora há pouco num 
contato telefónico que com S. Ex• fiz em 
pri~ão de quatro pessoas no Pará e na e~pec
tativa fundada do Deputado Haroldo Lima 
de que os .responsáveis por esses fatos terão 
a exemplar punição, tendo em vista que as 

notícias que chegavam a S. Er eram de que 
o que se queria era acabar com as lideranças 
sindicais ligadas ao PC do B, com figuras , 
ligadas à Pastoral da Terra, inclusive com 
o próprio PC do B- no Pará. 

Sr. -Presidente, fãço esse registro na linha 
de um comportamento a que me tracei, seja 
imediatamente após, seja subseqüentemen
te, de enfrentar as situaç_ões ~m relação ao 
Governo, sempre que elas se apresentem, se
ja através de jornais ou de l!JD. periódico de 
outra natureza, seja inclusive atrav_és do uso 
da tribuna de$.ta_ Casa. _ 
-SI. 'EresÚI;,mte, não posso, portanto, nesta 
oportunidade, deixar_ de fazer esses reparos 
ao regístro feito pela !evlsia isioÉ, Senhor, 
Porque· as informações que me foram presta
das pelo Deputado Haroldo Lima - e as 
reitero agora, porque iá me referi a elas no 
começo- foram de que S. EX" recebeu uma 
denúncia escrita que veio do Pará no dia 18; 
no âia 19, S. Ex' enviOu "cãrta ao Ministério 
da Justiça,"ao Si'. Ministro'Beh:iardo Cabral. 
No di~ 20, Sr: Presidente,-o Sr. Ministro da 
Justiça já lhe enviava_ e j.he_ ch~gava às mãos 
um expediente, córitendo cópias dos dois ex
pedientes por S. EX' encaminhados ao Gover
nador Hélio Gueiros e à Pi'ocuradora~Geral 
da Justiça, pedindo providências ãs autori
dades do Pará. Não obstante isso, consuma
dos esses eventos que se temiam, o Sr .. Mhlis· 
tro da Justiça Bernardo Cabral recebeu, em 
seu gabinete~, todqs aqueles que· quiseram 
p-essoalmente procurá-lo, ouviU-Os paciente
mente, determinou que se tomassem por ter
mo· aquelas afirmaç6es, chamou e:m seu gabi· 
nete as figuras de comando da Polícia Federal 
do nosso País, determinou-lhes providências 
que foram tomada;. subseqüentemente e já 
resultaram em prisão de alguns dos prováveis 
responsáveis pelos eventos ocortidosA 

~r. Presidente, por essas-razões, parece-me 
ext:emamente injusta a referência feita pela 
rev1sta J~toÉ, Senhor. Considero qlie esse ti· 
pode co_1sa ~ão pode ficar sem o repai'o neces
sário. É muito comum pessoas que se escon
dem ~~~ sombr<~:s, ~nvolveremum jornalista. 
Quantas vezes muitos de n,ós fomos vítimas 
desse tipo de coísal Trata-se de pessoas que 
se escondem nas sombras para, utilizando-se 
da boa-fé de um jornalista, obterem a publi· 
cação de uma matéria que contenha meia, 
um pedaço de verdade e um pedaço de impos
tura que se impin&e ao jornalista na blandícia 
de uma _conversa bem feita,, inclusive enli· 
çando o joinalistã na sua boa-fé. Sobretudo 
não me parece justo que isso seja feito contra' 
um homem que tem prestado e continua pres
tando relevantes serviços a este País. 

Sr: Presidente, o Cabral a que se refere 
a revista e que tem sofrido muitas outras acu
tiladas, que espero, agora, cOín a determi
nação do Senhor Presidente da República, de 
que em S. EX" se centralize efetivamente de 
fato e de direito, a co_ordenação política do 
Governo! possam ser eliminadas, suprimidas-, 
mas, repitO, o Cabral a que se refere a revista 
é o mc:;smo Cabral que tem assinalados rele· 
vantes serviços prestados a esta País. É o 
Cabral que freqüentou o Congresso Nacio-

nal, a Câmara dos Deputados; nos _idos de 
1969, foi cassado pelo AI 5; é o Cabral que 
alilargou mais de 10 anos de ostracismo, por
que inclusive perdeu o seu mandato em mar
ço de 69 -e tenho isso bem em mente porque 
foi exatamente no tempo em que eu também 
perdi o meu -quer dizer, pe.rdeu o seu man
dato em março de 69, amargou um ostracismo 
de anos e anos com absoluta- dignidade; du
rante esse tempo, foi Presidente_.da Ordem 
dos Advogados do Brasil, no seu Conselho 
Federal; e no tempo mais trevoso da história 
política do País, porque foi o tempo dos atén
tados a bomba, como o atentado do Rio· 
Centro - Cabral era Presidente da OAB, 
à época - o tempo das bombas nas bancas 
de jornais, do qual muita gente aínda lembra; 
o tempo das torturas, o tempo, já naquela 
época, não mais de cassação, mas da onda 
terrorista que se levantava para impedir a 
ahertura política neste País. 

O Cãbral que, depois disso, vena!ndo todo 
aquele tempo trevoso, _vem para a Consti
tuinte,. uma Constituinte que ·representou 'o 
que de melhor se póde fazer neste Planeta, 
em termos de participação política, porque 
não bá na história constituint~ de qualquer 
país um episódio pa"reCÍdo sequer- da nossa 
nem se fala - qualquer que seja o espaço 
ou tempo que se· queira aferir, ao nosS9 pro
cesso constituinte quando o Congresso brasi
leiro era o verdadeiro estuário de todas essas 
vçrtentes do pensamento brasíleiro; do pen· 
sarnento político, do pensamento social, do 
pensamento ético, etc ... 

Recebi em meu Gabinete - todos Ós Srs. 
Parlamentares viveram essas mesmas ertto· 
ções- vertentes âs mais diversas: os Promo· 
tore$ de Justiça, _o~_Juízes, os fis~ais, os poli
ciais, os policiai~- rodõViários, os homosse
xuais, os índi<?~· _o~ ~édicos, en.fim., diVersas 
categorias sociais. Toda a sociedade brasi· 
leira participo·u cfaquele mom~eniO alto, que 
se estendeu por dois anos, mas que foi, real
mente~ um dos ~pisódios mais importantes 
da história pol(tica brasielria, ou seja, a cons
trução desse edifí0-.9. constitucional, que é a 
Constituição de 1988, em que nós tivemos 
como eixo, cãbio píõ.o de tudo isso, um ho
mem: Bernardo Cabral. Houve outros, mas, 
sem dlivida alguma, o eixo da COnStituiÇãO 
Brasileira de 1988_ cfiama--se Bernardo Ca
bral. 

Por isso, Sr. Presidente, parece-me, que 
ao, longo de todo _esse_ processo, S. Ex~ enca
neceu. É s6 cotejarmos uma fotografia de 
Bernardo Cabral ante_s e depois da Consti
tuinte. S. Ex• encaneceu vivendo as emoções 
que, afinal de contas, O- cobriram de glória. 

Pois bem, após a eleição do Presidente Fer
nando Collor, foi o primeiro Ministro esco
lhido. Bernardo Cabral passOu - contn S. 
Er mesmo tem dito - dois meses nõ sol 
e na chuva sujeito a túdo. Naquele momento', 
buscava-se alguma coisa para derrubar a figU
ra de Bernardo Cabral antes que S. Ex• assu· 
misse as funções de Ministro-de Estado.· 

A sua integridade'pessoal, a sua histÓria, 
O te~t~~unho da vida eliminaram qualquer 
possibilidade de S. Ex! ser agredido durante 
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aquele tempo. Então, ficou-se à espera de 
alguma coisa que ocorresse durante o Gover
no, porque, seguramente, uma casca de bana
na poderia ser posta e S. Ex~ poderia pisar 
nela. Já que não se poderia atacá-lo em face 
da sua história, em face do seu compromisso 
de vida, em face das posturas que adotou 
ao longo de toda a sua vida, se esperou, en
tão, o momento em que S. Ex' vivesse as 
emoções, a intensidade,a febricítância de um 
Governo; qüalquer que fosse ó Governo -
que vivia o tempo da expectativa do seu início 
-haveria certamente de se encontrar algum 
motivo para- iniCiar uma fUzilaria contrã: O 
Ministro da Justiça. · 

O qUe Ocoireu, e:i:ltãO? O'Góverno qu~ cõ
meça, naturalmente por ser um Gove:no ~m 
começo, teria _que_ter, no varejo, eptsód!Os 
de equívocos aqui ou -ali. Sinto que, incl?siv~, 
está sendo pouco. Qualquer Governo vtvena 
esses episódios, e muito mais um Governo 
que, em menos de dois meses, promoveu uma 
verdadeira revolução neste Pafs. Nenhum 
Govein-o -da nossa história republicana chew 
gou nem perto; talvez 10% das transforma· 
ções que numa penada só, num dia só, este 
Governo promoveu neste País, porque entraw 
ram. com eficácia imediata as medidas proviw 
sórias que foram assinadas. 

De· maneira que, St. PreSidente, aqueles 
episódios que têm sido colocados aqui ou a~i 
no varejo dos enfoques que se fazem das tn
bunas do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, e que seguramente agora vão se 
reduzir, se não se eliminarem por completo, 
porque, agora, o Goverrio determinou qu_e 
se concentrassem na figura de Bernardo Ca· 
bral, como coordenador político e_ das _s~~s 
Liderançasa nas du~s Casa~ do Congresso, 
realmente como um filtro, todas essas ques
tões de maior relevânCia po'lítiCa que neceSSa
riamente não estavam passando por esse fil· 
tro mas esses episódios âe varejo que esta
v~ ocorrendo, s6 por eles se poderia real
mente pretender acusar a figura de Bernardo 
Cabral. 

De maneira, Sr. Presidente, que eu me jul
go no dever de fazer esse reparo a mais essa 
injustiça a um homem que tem, seguramente, 
prestado relevantes serviços a este Gover~o, 
que tem uma história, não tem o seu betço 
preso a interesses econômicos_, não está preso 
a banqueiros, não está preso a armadores, 
não está preso a qualquer interesse presente 
na elite brasileira. É um homem solto, capaz 
de prestar serviços a um Governo que se dis
põe a transformar este País. 

Concedo o aparte ao eminente Senador 
Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares-Nobre Sen_ad~r José 
Ignácio Ferreira, entendo que V. Ex• faz bem 
quando, na qualidade de Líder do Governo, 
vem â tribuna do Senado para dar resposta 
a essa matéria publicada pela Revista Veja, 
resgatando de maneira inequívoca e irre· 
preensível o papel que o Ministro Bernardo 
Cabral desempenhou nesse episódio objeto 
da referida matériã. Eu não desejava me es
tender na biografia do Ministro Bemanrdo 
~bral, que 6- sobejamente conhecida por to-

das nós,' principalmente nós que parti_ciparitos 
da Assembléia Nacional Constituinte. Eu en
tendo que no momento em qlle o Ministro 
BernãrOO Cabrarexerce-u· a Presidência do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, que o seu período naquela função 
é exatamente a síntese do seu currículo. S. 
Ex~ foi, inequivocamente, um dos grandes 
lutadores pelo restabelecimento do Estado 
democrático de direito e do exercício dos di-

- reitos das liberdades indivíduais. Lutou em 
todas as frentes; em todos os Estados brasi· 
leiros, sempre se viU e se encontrou Bernardo 
Cãbral na defesa dos mesmos postulados, que 
o caracterizaram; iriclusive, durante a sua vi· 
aaparlarri-entar, quando fOi cassado em 1969. 
Deste modo - repito - faz V. Ex~ muito 
bem quando, em nome e como Líder do Go
verno, resgata a imagem do Ministro frente 
a __ es~~ epiSódio _que n~o aumenta -a cre~ib_i
lidade, riem acrescenta nada a uma revtsta 
tão cOnceituada como a Veja. Assim, acredito 
que o Senado e a Nação estão bem esclare
cidos com o discurso que V. Ex• faz so~r~ 
o Ministro da Justiça. Parabenizo V. Ex~-por 
essas explicações e pela r~sposta inequ_ívoc~ 
que dá â revista e ao povo brasileiro. 

O SR: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Muito obrigado, nobre Senador Odacir Soa
res. Incorporo, com muito prazer, o seu apar
te a este pronunciamento, 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Com muito prazer, ouço-v. Ex• 

O Sr-. Mauro ·:sene,iides -- Nobre Senador 
José lgnácio Ferreira, a exemplo do que aca
ba de fazer o eminente Senador Odacir Soa
res, também desejo levar a V. Ex' a manifes
tação espontânea do meu testemunho quanto 
â. dignidade e atuação na vida pública do De
putado, e hoje Ministro da Justiça, Bernardo 
Cabral. Companheiro que fomos todos nós 
da Assembléia Nacional Constituinte, sendo 
eu P Vice-Presidente da Mesa Diretora e 
convivendo, portanto, mais aproximadamen
te com o Relator, que é hoje o Ministro da 
Justiça, pude aferir em todos aqueles conta
tos, o notável espírito público de Bernardo 
Cabral, a sua formação convictamente demo
crática, procurando transplantar para o texto 
da nossa lei fundamental tudo aquilo que re· 
presentasse, no momento, a aspiração mais 
justa e legítima do povo brasileiro. Não a_cre
dito, portanto, nesse episódio a que V. EX'" 
alude, que Bernardo Cabral viesse a compro
meter todo um passado de lutas, um passado 
de trabalho de hombridade, um trabalho de 
dignidade. Ele jamais mascularia toda esta 
tradição que nos faz a nós, Senadores e Depu
tados, a nó_~, Constituintes. mais o povo brasi
leiro, admiradores de Bernardo Cabral, pelo 
seu equilíbrio, pela sua atuação criteriosa na 
vida pública brasileira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Muito obrigado a V. Ex", emimente Senador 
MauroBenevides, cujas palavras enriquecem 
o nosso pronunciamento. 

--O Sr. José Fogaça - Permite-me V. EX' 
-um aparte? 

O SR- JOSÉ INGÁCIO FERREIRA -
Com muito prazer, eminente Senador José 
Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador José 
!gnácío, eu não posso fugir a um depoimento 
semelhante àquele dado aqui pelos compa
nheiro, pelos colegas que me antecederam. 
Tenho, em favor deste depoimento, inclusive 
o fato de ter acompanhado mais do que de 
perto- eu diria até intimamente- o traba
lho da Relataria, como Relator-adjunto, a 

- quem Bernardo Cabral confiou grande parte 
do trabalho da Relataria. Presenciei, nobre 
Senador José Ignácio Ferreira, momentos ex
trefnamente difíveis do processo Constituiu· 
te. Presssões poderosíssimas, pressões vindas 
de grupos que têm um poder incalculável nes~ 
te País,tentando obter ganhos, vantagens, 
tentando obter, no texto da Constituição, for
mulações que os beneficiassem. E fui teste

munha presente, ocular, da resistência brava, 
digna, inquebrantável do Relator Bernardo 
Cabral, que se_ deixou oríentar somente por 
uma visão patriótica, por uma visão do inte
resse nacional. Então, se há o que preservar, 
neste momento, em torno de Bernardo Ca
bral, é a sua integridade moral como homem 
de leis, como jurista. Vejo que há, sordida· 
mente - não sei de onde vem, não sei dizer 
de que origem parte - uma campanha dire
cionada no sentido de queimar, de prejudi· 
car; de ferir a imagem do Ministro da Justiça, 
Bernardo Cabral. Em parte, talvez isso se 
deva a uma atitude um tanto ou quanto arro
gante e pretenciosa de boa parte da assessoria 
do Presidente da República, que talvez toma
da, inebriada, pelo narcisismo, pela visão 
personalista do seu chefe, que é o próprio 
Presidente, entenda que tem um "rei na bar
riga" e que pode mandar e desmandar neste 
País como bem entende e emite medidas pro
visórias como quem faz uma bulúle remédio. 
Ora, caríssimõ Senador Líder do Governo, 
eu diria -que-BerilardoCabral, está sendo víti
ma desse açodamento legiferante que tomou 
conta de boa parte do Governo. Primeiro, 
porque não dá ao Congresso o direito de deci
dir nada, tudo que o Congresso decide é veta
do ou se é aceito o Presidente se antecipa 
e edita a medida provisória antes de uina 
decisão já definida e não formalizada pelo 
Congresso. Então, essa ânsia, essa sofregui· 
dão, esse desejo de controlar a tudo e a tod~s 
leva a alguns erros ingênuos, primários, gros
seiros, grotescos até, na edição das medidas 
provisórias. Erros políticos que são criticados 
internamente e erros jurídicos que são critica
dos aqui e ali na Imprensa e, infelizmente, 
percebe-se, não tem a marca, dão tem a cu· 
nha, não a lavra de Bernardo Cabral, mas 
tenta-se canalizar para S. Ex• a responsabi
lidade de tudo iosso, quando, na verdade, 
acho que o grande responsável é o próprio 
Presidente da República. Tivesse Sua Exce
lência o Presidente um pouco mais de humil
dade, tivesse o Presidente um pouco mais 
de disposição para o entendimento, para re· 
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ceber e atender reivindicações oriundas do 
pensamento congressual, talvez tivesse_ havi
do uma melhor formulação em todo esse con
junto de soluções que se deu aos problemas 
económicos deste País. Diria a V. Ex~ uma 
coisa simples: se o Presidente quisesse dividir 
com o Congresso não só a responsabilidade 
dos problemas, mas dividir com o Congresso 
a responsabilidade real de todas as c_oisas, 
é bem possível que nós tivéssemos sido muito 
mais - quem sabe - harmónicos, muito 
mais sintéticos na busca de solução comuns. 
Ao contrário, o que se vê hoje é que o Presi
dente vetou todas as mudanças que o Con
gress_o fez, inclusive aquela da repoSição ctas 
perdas salariais e depois voltou atrás na ques
tão do salário-mínimo, mas·mantev·ea posiçáo 
em relação aos demais salários. Agora, o pró
prio o Presidente diz à Ministra Zélia Car
doso de Mello que não deve liberar os preços 
se não houver um mecanismo de reposição 
das perdas salariais. Mas, pelo amor de Deus! 
Onde estamos? Esse rriecanismo foi introdu
zido na Medida Provisóda n~ 154 e ·a Presi
dente o -derrubou. E agcira SUa Excelência 
faz como sua: reivindicação, fáz como pro
posta sua a necessidade de proteger os salá
rios diante das perdas da. libera.ção dos pre
ços. Mas isso o Congresso colocou na Medida 
Provisória n9l54, e Sua Excelência derrubou, 
mediante o exercício do veto. Então, é este 
açodamento, esta sofreguidão, esta ânsia, 
quase que supersónica:, do Presidente da Re
pública de aparecer maiS do que o IDll.ndb, 
é que leva a esses erros primários,-grosseiros, 
e, infelizmente, tudo isto recai sobre a cabeça 
desse homem digno, competente, qualificado 
e, a meu ver, um homern inatacável, que se 
chama Bernardo Cabral. Minhas palavras são 
de inteira solidariedade à defes<l que faz V. 
EX' ao Ministro. Mas não posso P"eixar de 
analisar que isso tem causa, tem origem, tem 
uma razao de ser, e que, pelo que vejo e 
conheço de Bernardo Cabral, S. Ex~ não _é 
culpado, tem sido vitima, infelizmente. 

O SR- JOSÉ IGNÁCIO-FÉRREIRA
Muito obrigado a V. Ex~, nobre Senador José 
Fogaça. - · · ---- · 

Permita-me V. Ex• reconhecer, de público, 
o que tenho dito nos contatos mais íntimos: 
V. EX' é, efetivamente um bom caráter. 

Nas ocasi6es em que subo a esta tribuna, 
para me referir ao atual Ministro da Justiça, 
Sr. Bernardo Cabral -e esta é a segunda 
vez que o faço ---V. E r sempre levantou 
a voz para, especificamente, rio que toca a 
S. EX' o Ministro Bernardo Cabral, repor as 
coisas noS seus lugares e sintonizar-se comigo 
nesses episodios. Agradeço muito a V, Ex~ 
e digo Hbom caráter" porque V. E~ viveu 
esses momento da Constituinte com a intensi
dade de poucos. Viveucomo Relator-adjun· 
to, recebeu a confiança do a tua I Ministro Ber
nardo Cabral e V. E~ revela a sua lealdade 
que não morre a uma pessoa que V. Ex~ tanto 
quando eu aprendeu a admirar. _ _ 

Quanto às referências de V. Ex' ao Senhor 
Presidente da República e ao Governo, per
mito-me discordar e não como coisa da fun· 
ção, mas como coisa da convicção, como fru· 

to da convicção. V. Ex• sabe, ilustre Senador 
José Fogaça, COD!O to~~ a :C~sa, que o pano
rãiDã Cp.le- se vivia.- e isso tem sido reiterada· 
mente dito aqui ..:._ arites de 15 de março de 
1990, era sombrio. Caminhávamos com uma 
inflação de 87% rapidamente para a hiperin
flaçáo: em abril,120%, em maio, 170%. A 
verdade é qu-e-DãO havia mais com deter a 
hiperii:tflaçâo pelo que se avizinhava, se não 
tivesse ocorrido o episódio do dia 15 de mar
ço. 

O que ocorreu no Bra.sil, iealmente, foi 
que se meteu o pé no frei~~ de~mçz:alizou-se 
a persepectiva da hiperinflaçáo, -vai-se des~ 
moralizando a persp_ectiva da depr~ssão, es
sa, -entãO, está cõmpldãmeiite eliminada e 
a convalescença do doente nos episódios pós· 
operatórios, essa. é uma etapa que se tem 
que viver, mas, também não dar ensejo à 
sinistrose de muitos. Realmente, esta-se vi· 
vendo uma etapa em que - de novo se vai 
também desmoralizando- a ameaça de reces· 
são. Não se te-!D dúvida de que se venceu 
a perspectiva da hiperinflação, repetiu-se a 
perspectiva com que muitos acenavam de de
pressão. e se vai vencendo, com todos os me
canismos_de.que disp6e a economia, com to· 
do o imprevisível até da economia brasileira, 
vai-se vencendo, e com a fimte implemen
tação do Plano, vai-se vencendo até esses mo
mento que eram momento de choque pós-o
peratório que. naturalmente. teriam que ser 
momçqto ~ip.gulares._. Quando~ fala hoje nos 
receios que se tem, os economista .se dividem 
até,, algun,s ,a,;:4am que já_ se está abrindo a 
torneira demais; o Governo está atento a isso. 
O que se jogou na ecoilótília; ã liquidez da 
economia· está ern12% do PIB, ainda se po
deria chegar até um "pouquinho mais, até 18% 
do PIB; cada ponto do PIB, que se sobe são 
3 bilhões e pouco de dólares. Então, na ver
dade, o que se poderia ainda subir era um 
pouco mais, mas o Governo, realmente, não 
irrigou demasiadamente, e muitos já chegam 
a dizer que já se irrigou muito, é hora de 
parar, de fechar as torneiras. . 

Na verdade, o que se tem feito na economia 
-6 uma administração sensata, competente, de 
um plano inteligente, muito bem concatena
do, muito bem elaborado e que, agora, no 
seu gerenciamento, está também experimen· 
tando uma fase de grande competência por 
parte dos téCniCás do Miriistério da Econo
mia. 

Outra coisa importante é o fato de ser ver· 
dãde que o- qlle se tinha no País era uma 
situação singular, numa crise multifacetada, 
em que não se Sabia onde pegava a ponta 
do novelo para começar a reforma. O que 
se fez no Brasil, rea.lmente, foi uma mudança, 
mas há muita coisa ainda para ser feita. O 
Pafs cansava ~quelas mudanças que se fazia 
nos Governos passados, "meia sola em sapa· 
to velho"; o País queria realnlente mudanças 
em profundidade, que foram feítas por este 
Governo. 

De maneira que os detalhes a que se refere 
o eminente- Senador José Fogaça, de que aqui 
ou ali ocorreram. falhas de varejot essas coisas 
são, perfeitariierite preVisíveis e encontráveis 

em um Governo que começa. Há um ditado, 
que diz: "as melancias vão se acomodando 
nÇ) c:rro à proporção que ele roda". 

O Iato é que isso, na verdade,.o.corre neste 
Governo, talvez até com mais delonga, por
ql,le a velocidade é grande, a ânsia por mu
dança do País era m_uito grande, e o Governo 
a que V. Ex•_ se reportou com o Governo 
supersónico talvez esteja até_ precisando au
mentar a sua velocidaçle de mucj.a~Ç.as, pois 
há forças muito_gr'!.rides que teitnam Cm_r~sis
tir ãs mudanç'!.s; querem manter os privilégios 
de antes, e o tempo não é mais d~ conser· 
vação de privi,légios. Mas essas forças, afinal 
de contas, já impregnaram a cultura do País 
-a cultura ínflacionária é uma relalidade. 

O que mudou no País não consc;-guiu mudar 
a· cultura do povo' e não conseguiu mu,da.r 
também a Cultuia das elites acostumadas ao 
Estado que tínharitoS aí, ao Estado que tinha 
tetas para todos eles, acostumad?s- a f~lar 
em economia df: mercado sem mercado. Na 
verdade, falam em economia de mercado, 
mas forcejaram Pelo inod~lo-co~Cenirador 
que destruiU a· sociedade brasileira, com to
dos os desníVeis de- reilda e de riquezas que 
s-e produzíraní por decorrência de uni modelo 
econômico que foi íri:tplementado, fo1 tendo 
desdobramentos e. chegou onde chegamos, 
sendo necessário se tOrnar providências. In
clusive, a crise_ açoitava todos os setores da. 
vida nacional. . ~ _ - _ -

O que se preciSllVa atacar era eni. todos 
os planos e, realmente. se produziu unia re· 
forma em vário_s ~ngulos. A primeira-das mu

-danças que se processaram neste País .:-....: isso 
está bem claro na cabeça do povo, nós que 
estamos andando por _este Páis inteiro temos 
visto, sentido e 9uv~do constantementç das 
~iversas camaçl~s Qa,.s.ociedade_brasileira -
fOi que, realmen,e, .e$~e País t71\l GoVe~:no. 
Há uma auto~d~ge que se faz respeitada nes
te País. Esta foi a primeira das mudanças: 
a tomada de consciência pela população de 
9lle este País teJ? Uif! Go~erno. 

O Sr. RaChid Sãldanha Derzi- Permite
me V. Ex~ um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- V. 
Ex• tem a palavra, eminente Senador. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi -Nobre Se
nador José Ignácio Ferreira congratulo-me 
com V. Ex• pelo brilhante pronuncia.mento 

·que faz ã Nação, neste momento, em defesa 
_e em mais uma demonstração, não a esta 
Casa mas à Nação, do valor do homem que 
realmente merece o respeito da Nação, por
que- o respeito do Congresso Nacional ele 
o tem, e o tem por unanimídade, tenho certe
za, porque aqui ele forjou à seu préstígio, 
pela sua ação, pelo seu trabalho, pela sua 
altivez, pela sua independência, pela sua 
energia, pela sua a,l~a honrabilidade, pelo res
peito que se fez ter, pelas pressões que, sabe· 
mos nós, sofreu na ConstitUinte. Conhece
mos Bernardo Cabral e o admiramos de há 
muito. E V. Ex~ faz muito bem, porque V. 
Ex~ fez hoje ess_e pronunCiamento para a Na· 
ção, repetindo mais uma vez, dando ma i~ 
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uma vez o conhecimento das altas qualidades 
desse homem pUblico. Nós, homens públicos, 
, somos tão élepreciados perante a opinião-pú· 
blica, eSpedalmente por essa imprensa, que 
tem procurado denegrir o IJ,ome..m público 
brasileiro, 'sabendo ela que será uma das pri· 
meiras vítinias nuni regime de exceção. Mas 
não tem ela sabido dar valor àqueles homens 
que, realmente, merecem a admiração e o 
respeito da Nação, 'como um Bernardo Ca· 
bral, :que_·t.em o respeito, a admiração.e a 
solidarie'élade de todo o Senado Federal, de 
toda a Câmara dos Deputados. S. Ex~. aqui, 
é UDJ. homem, re3.lmep.te, açl1,.11irado pelas 
duas Oisas. Ü .Q.OSSO respeito, ,a .nossa admira· 
ção e a nossa solidariedade S. EX' as tem. 
Mas faz muito bem V. EX', hoje, em pronun~ 
ciamento belíssimo que faz, demonstrar â Na~ 
ao as qualidades d'esse homem que, realmen· 
te, merece, a adffiiráção 'e o respeito desta 
Nação brasileira, que é o Ministro Bematdo 
Çabral.· , 
' O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -

'Ml.titõ Obrigado a V. Ex•;eminente Senador 
~achJd Saldanha Derzi, peJo aparte que mui~ 
to enriqueCe o·noSso pr~nunciàmento. 

.o SJ;".· Jutahy ,Magalhã~s- Senador José 
!gllácio:Ferreira~ V, Ex' me permite um apar-

: te.? 

· ·O SR. JOSÉ iGNÃCIO FERREIRA -
ConcedO 'o apart~ aO' eDiiri~nte SenadOr. 

. O.Sf. Jutahy Magalhães- Pretendo solida· 
~~-me co:m V. Ex~ quando fala da figura 
do Deputado Bernardo Cabral; do _Consti
tuinte, Bernardo Cabral; da pessoa hurriana, 
Bernardo Cabral; do ex~ Presidente da OAB, 
Bernardo Cabral. Quanto ao Ministro, darei 
:a·minl:ta opinião depois, porque teremos que 
faZer decorrei' o tempo. para ver a sua adrpi
nistração. Eu não posso aplaudir por anteci

. paçãO. E~ quantt? aos Cont:ei~os emitidos por 
.V: Ex•, eU me permito discordar a respeito 
dos conceitos da ação governamental. Entre
tanto; quero solidcirizar~me porque respeito, 
muito, a pessoa de Bernardo Cabral, ~orno· 
jurista e· como peSsoá' humana e, principal
mente, como nosso colega, pelo trabalho de

. sempenhJJ.dO na Constituinte. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
·Muito obrigadQ a V. Ex~, eminente Senador 
Jutahy Magalhães, pelo seu aparte e pela soli· 
dariedade que empresta à figura de Bernardo 
Cabral, em mais esse episódio. 

O Sr. J'':'ão Menezes- V. Ex' me perrriite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
Concedo o aparte ao eminente s·enaOor João 
Menezes. 

O Sr. João Menezes ·~-Ê· muitO oportuno 
o discuts_o que V. Ex~ es.tá fazendo, porq·ue 
é sempre bpm esclare1=er e V. Ex~ o faz cOm 
grande clarividência e com grande proprie· 
dade. B~rnardo Cabrat·, rio'sso co!e,&a. e qu_ase 
meu cOnterrâneo lá 'da Amázônia, tem tido 
uma posição muito firme na su.a vida pública 
e na ~ua vida políti<;a. Tenho-certeza .de que 
no .Ministério d3 Justiça S. Ex• irá repetir 

todo_s aqueles feitos anteriores, toda a sua 
performance anterior. Será um bom Ministro 
da Justiça, eu tenho confiança e tenho quase 
certeza disso. Mas acho muito bom V. EX' 
fazer este discurso, porque nós·sabemos que 
o Plano do Presidente Collor é um plano que 
aletoo profundamente a ·parte monetária. E 
quando afeta a parte monetária, todo mundo 
quer uma reforma, quando afeta o bolso, to
do mundo começa a reclamar. Mas esse Plano 
Collof- afetou a todo's. Sua Excelência colo
cou um turco· no· Banco· Central, Dr. Eris 
que entende tudo; apertou todas as torneiras. 
Então, isso causa" natUrcilmente uma reclaina
ção de todos-os lados. Mas o fato é que sabe· 
mos que S. Ex• entende do assunto. O Presi
dente colocou_o homem certo no lugar certo. 
Creio que S. Ex• está indo muito bem e está 
com muito cuidado. Sabemos que é dura essa 
forma de agir do Presidente da República, 
mas Sua Excelência ti~ha que prõceder dessa 
forma. Ou agi 100% ou OãO dará certo. O 
programa só dará certo agindo 100%: parte 
ínonetária~ part_e apmin_ist~atiya, parte social 
e parte .fip~u~ceira~ Todas essas partes foram 
afetadas. E V. EX• tém tidO ·a sorte e a felici
dade de e.m todas as vezes em que ocupa 
esta tnl>u.na, ter esclarecido esses pontos de
talhadamente, porque nós não podemos que
rer. num p1ano como este, estar examinando 
os detalhes, examinando o varejo. Não pode! 
Esse PI<ino tf:in que ser olhado no sentido 
geral. Tenho certeza de que obterá resultado 
,e que o PaíS Se eqUilibrará. A maíor lUta 
era ·o combate à inflaÇão, essa inflação que 
nos devorava: em todos os quadrantes. Agora, 
a inflação' está presa, assim me parece, e va
mos confia! eni que .ela' continue presa porque 
a inflaç·ãó -·modificãva· os nossos c'ostumes e 
criava cúé, como-v. Ex~ disse, uma nova filo· 
so!ia de yi_da, filosofia negativa para o desen· 
volvimento do País. Eu me par~benizo com 
V. Ex• e.acho que V. Ex• faz um esclareci
mento necessário e muito botn â Casa e à 
Nação. Meus parabéns a V. Ex•· 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERRÉIRA _:_ 
Muito obrigado_a V. Ex•, eminente Senador 
Joãp M~nezes, pelas suas palavras extrema· 
mente c_arinhosas para com o Ministro Ber
nardo Cabral, e de extremo respeito para com 
o comportamentO do Governo. 

O Sr. Aronso Sancho- Permite-me V. E :c 
um aparte?_ 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -
COrri muita honra, nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O Sr. Aronso Sancho- Eu gostaria, meu 
Líder, de também solidariza(-me com o pro
nunciamento de V. Ex• a respeito do Ministro 
Bernardo Cabral, que é um homem tão co· 
nhecido, um homem tão sério, um homem 
de uma-linha tão reta que dispensa qualquer 
comentárjo a respeito da sua personalidade. 
E desejava aproveitar a_ oponunidade para 
discordar totalmente dQ: noss"() Colega, quan
do S. Ex• diz que essas críticas ao Ministro 
são em função do Governo, e_m função do 
Presidente da Rep\iblica. Eu entendo que 

n:.ão. Dize! que_ a· PrCSide-ntC: _da ~epiJ.bfi~a 
não· quis fazer tudo de acordo com o Con
gresso também não é uma realidade. A reali
dade é aquela que nós vimos, que o PreSi
dente quis vit expor o seu Plano ao Plenário 
do Congresso e isso foi negado, porque que
riam fazer daquela exposição ·um debate, 
quando o próprio Regimento não permitia. 
De forma que o Presidente tem feito o máxi- -
mo paTa uma conVivência das melhores possí
veis CQm .o Congresso. E !J )~re~i~en~e_ n~o 
vetôu-tudo que -o_Congresso em~ndo~, Sua 
Excelência vetou aquilo qUe ,Poderia preju
dicar o Plano. Este Plano não pode ser muti
lado. Na h:ora em que e_le for mutilado n6s 
~aremos no caos. E o Presidente não veio 
assumir a República para transfonUar o País 

, num caos maior do que aquele que nós conhe
cíamos. De forma que, quanto à persona
lidade de Bernardo Cabral, acho que torna-se 
indispensável porque realmente é um homem 
sério. Mas esse problema dessas crlticás per
m~J)entes à sua personalidade tem outro sen· 
tido, tem outra causa, não tem nada com 
O Governo r É ulna causa ideológica, porqUe 
f:les entendlam qUe um homem como Bernar
do, um homem independente, de esquerda 
não poderia jamais se~:vir a uni. Presidente 
do Centro. E por isso é que alguns focas de 
imprensa, mal-infórmaâos, procuram jugar 
a personalidade de Cabral como sendo 0111 
homem leviano, ou comó sendo um a·dmiiíis· 
tíador incompetente. Mas ·estão enganados 

·porque a raZãd sempre eStá acima de tudo. 
~uito .obrigado. · · 

·O SR. JOSÉ IGNÃCIO~FERREIRÁ -
Muito obrigado a V. Ex', eminente Senador 
A,fonsó Sancho, pela sua intervenção valiosa, 
rica ao nosso pronunciamento. 

O Sr. Alilízio Bezerra - Permite V. EX!
um aparte, nobre Senador José Ignácio Fer
reira? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO-FEJtREIRA
~ Concedo o aparte a V. E~, emineúte'SenãdOr 
Aluizio Bezerra. 

O Sr. t\luízio B~erra - Nobre Senador 
José Ignácio Ferreira, enten<femos que real
mente a figura do Ministro Bernardo Cabral 
é inatacável nas suas qualidades de demo
crata, e na sua vontade de servir o País, bem 
como o seu passado de lutas o credenc_iam 
de uma maneira muito eSpecial para servir 
de forma destacada a Nação_brasileira na qmi
lidade de MinistrO da Justiça. _É daro que 
a figura de Bernardo Cabral é a dellm homem 
público dos mais destacado~ do nosso País 
e talhado para ·cumprir uma das missões à 
altura do cargo de Ministro da Justiça, na 
especi~l circunstância e conjuntura em que 
vivemos. Entendo, todavia, que exiStem 
grandes problemas nacionais que necessitam 
ser resolvidos. De fato, houve, por parte de 
uma das correntes políticas da Câmara dos 
Deputados existentes no País, a iniciativa em 
busca de medidas para proteger pessoas 
ameaçadas de assassinato, que veio a se con· 
firrriar posteriormente. Isso caracteriza o cli· 
ma,- a situação nacional em que se insere o 
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Governo e o Ministério do Presidente Collor. 
.Não vamos dizer que problemas fláo existem 
-existem muitos- e que não' existení asSas
sinatos- existem tantos- e que os conflitos 
resultantes, sobretudo o problema da terra 
em nosso País, é muito grave e profundo, 
o que exige mais ainda respostas apropriadas 
para a solução dos graves problemas nacio
nais. É impr6pri03tríbuir à pessoa do Minis
tro Bernardo Cabral a responsabilidade desse 
fato, porque se trata de uma conjuntura na
cional, qu~ está a desafiar o Senado, a Câfna~ 
ra dos Deputado;s, o Congresso Naciohal, o 
nstitufdo do Presidente CoiJor de Mello, na 
busca de s~luçõe:> que resolvam satisfatoria
mente o problema, atrav~s de uma propos_ta 
de desenvoiY4uento, baseada. na ju.stiça so~ 
cial. Portanto, quero solidarizar-me com o 
pronunciamento que faz V. E r Os problemas 
estão acontecendo, a disposição do Ministro 
é muito "grande pãra resolvê-,~s- Estive con
versando pe~soalmente co~ _S. Ex~,. é um 
companheiro, temos tido uma ~ilitância~ um 
éonhecimerito de longa data,_ desde;: o mqvi

. mCrito estudantil de que eu participava, em 
T_iderança, e o Ministro Bernardo Cal;lra! era 
Deputado, eleito pela prirÍJ.dfa" v~, nos _i4os 
de 68, e ·se poSiêiOriã"vã. ·da -me"lhor nraneira 
possível. Portanto, temos por S. Ex~ o maior 
respeito e admiração e o seu pássad.o .o cre
dencia como urri dos democratas mais autên
ticos deste Pafs. Por'iSso; solidarízo-irie- com 
O, pronuni::iatneiito 'que faz 'V. Ex~ Acredito 
, na intenção de Bernardo Cabral, ria sua ho
nestidade de propósitO à ·rrellte· da pasta do 
Ministério da Justiça para reSolver os graves 
problemas em que. nos encontramos. Acre
dito que·poderemos e venceretnbs tudo isso. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Se· 
nador Aluízio Bezerra, muito obrigado pela 
sua intervenção. 

Sr. Presidente, tennino o' meu pronuncia
mento reportando-me ao que foi publicado, 
hoje, na. Eág~na A-$.da. Fq,lha de S. Paulo, 
sobre a fr\la do Arq:bispo de Brasilia, Cardeal 
ú. José Freire Falcão. S. Em~ disse, ontem, 
em ltaici, no Município de lndaiatuba (110 
km a noroeste de São Paulo, onde se realiza 
a 28• Assembléia-Geral da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), que "vê 
com otimismo o Governo Collor, porque "ele 
está combatendo o problema mais grave do 
Pafs, que é a inflação". 

Continuando· a notícia: ''D. Falcão elogiou 
a reforma administrativa feita pelO Presiden· 
te Fernando Collor e a redução dos gastos 
do Governo. "Sou .otirnista POrq"ue· õ novo 
governo está querendo acertar. Está cheio 
de entusiasmo". 

Mais adiante, diz a matéria: "D. Falcão 
disse que não há possibilidade de se adotar 
medidas para o combate à iriflação sem que 
alguns setores sejam penalizados. Admitiu 
S. Em' dificuldades para falar como arcebispo 
em Brasflia, há cc.tólicos qUe perderam o em
prego por causa <...J Plano Collor ou alguns 
privilégios, como· duplos saláríos e aparta
mentos funcionais. "Mas não havia outra saí· 
da .. , afirmou". Ressaltou que a Igreja não 

deve a·ssumir posição contra ou a favor do 
.. Gqvemo "pois essa não é a .sua inissão". 

Sr. Pre.sídente~ ditas essas palavras, encer· 
ro este pronunciamento, certo de que aquilo 
que dizem as pesquisas, segurameD:te, corres
ponde às expectativas que es.tavam.sendo ge
radas pela idéia de mudança que o Governo 
Fernando Collor provocou. Na verdade, es
tão sendo feitas transformações profundas 
neste País; elas vão continuar; em breve, pro
blemas como os· da dívid.a. externa ~ão ser 
enfrentados, problemascomo.o.s.da Reforma 
Agrária vão ser solucionados., os problemas 
do Nordeste vão ser arrostados, Enfim, todo 
o processo de transformação de que carecia 
este País, que tantas oportunidades teve em 
váriOs governos, quando faltou vontade polí
tica pafã essas transformações, esse processo 
de mudanças,~ afinal, está sendo efetivado, 
com êxito;·pelo Governo que se encontra ins
talado, hoje, no Pafs. 

Muito obrigado a V. Ex~ (Muito bem!) 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária, realizada 
Em 3 de outubro de 1989 

Às d,ezesseis'horas e quarenta e cinco minu
tos do dia três de outubro de um mil nove
centos e _oit~nta e p.oye, .n~ Sala de Reuniões 

·da Comissão, sob a Presidência do Senador 
·Iram Saraivá; 1~ V ice-Prêsidente no exercício 
da Presidência, presentes os Senadores Pom
peu ·d~ So~:~~a_. Antôniq Luiz Maya e Áureo 
Mello, reúne~se a Comissão Djretora. Ausen
tes~ por rilotlvo jUstificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
senhor Presidente cOnCede a paiayra ao Se
nador Pompeu de Sousa QUe, em seu parecer 
apresenta a redação final do Projetô de Reso
lução n~?l, de 1989, que autoriza a Prefeitura 
Munícipal de TeotOnio Vilela, Estado de Ala
goas, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados novos, a até 
556.4ô2 BOnus do Tesouro Nacional- BTN. 
Aprovádo o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião; lavrando eu, Leomar Diniz,. 
assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outu· 
bro de 1989.-- Senador Iram Saraiva, Presi-
dente em exercício. · 

Reunião extraordinária, realizada 
ém l1 aeoutubro de 1989 

Às dezesseis horas e trinta mi.riutos do dia 
onze de outubro de um mil noveCentos e oi· 
tenta e nove, na Sala de Reuniões da Comis
são, sob a Presid~ncia do Se.nador Iram Sarai~ 
va, presidente em exercício, presentes os Se· 
nadares AilJóniO Luiz ·Maya, Pompeu de 
Souza e Lôuremberg Nunes Rocha . .A-usen
tes, por motivo justifica, os demais membros 
da Comissão~ Abertos os trabalhos, o. Senhor 
Pre~idente concede a palavra ao Senador An
tónio Luiz Maya que, em seu parecer apre-

sei:J:ta a redação do vencido para o turno su
_plementar do Substitutivo ao PrQjeto de Re
solução n~ 63; de 1989, que disgóe sobre a 
urgência e dá outras providências .. ~provado 

. o parecer, e· nada mais havendo a 'k_atar, o 
Senhor Presidente .dá por encerrada ,a reu· 
nião, lavrando eu, Leomat Diniz, Assi nte 
~d noc, a presente Ata que, uma vez ru ·
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica-
ção. . . . 

Sala de Reuniões da Comissão, ém 11 de 
.outubro de ~989. - Senador Ir~ Saraiva, 
P:residente.em exercício. --

Reunião extraordinária, realizada 
em _12 d~ o~t_ubro de 19~9 

Às treze ho~as e .quarenta minutos do dia 
doze de outubro de um mil novecentos e oi
tenta e nove, na Sala de Reuniões da Cernis- , 
&ão, sob a Presidência do SenaOor Iram Sarai
va, Presidente em exercício, presentes os Se
nadores Áureo .Mello, Pompeu de Souza e 
Mtônio Luiz Maya, Abertos os trabalhos, 

· o-Senhor PreSidente concede a palavra ao 
·senador Áureo Mello, em seu parecer apre
senta a redação final do Projeto de Resoluçã9 

- n~ 60, de 1989, que ·autoriza o Governo da 
União a contrataroper~6es de crédito exter
no, no montante equivalente a até US$ 
123,000,000.00 (~nto"-e-.vinte .e três milhões 
de dólares ame~ca.nos), com o banc.o inglês 
~ com· as empresas italianas que especifica. 
Aprovado o p~~;recer~ o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Leo
mar Diniz, Assistente ad hoc, a presente Ata 

·,que, uma vez rubricada pelo Senho"r Presi· 
· dente, vai à publicação. 

"Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de 
outubro de 1989. -,Senador Iram Saraiva, 
Presidente em exercício. 

Reunião Extraordinária, realizada 
em 12 de outubrO de 1989 

Às quinze horas do dia doze de outubro 
de um mil novecentos e oitenta e nove, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senador Nelson Carneiro, Presi
dente, presentes os Senadores Pom~u de 

- ·Souza, Louremberg !'{unes Rocha e Áureo 
Mello, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os. trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra áo Se
nador Louremberg Nunes Rocha que, em 
seus pareceres apresenta as redações finais· 
dos seguintes projetes: Projeto de Re.solução 
n~ 66, de 1989, que autoriza o Governo ~a 

· União a contratar operação de crédito exter
no, no montante eguivalente a até US$ 
76,000,000.00 (setenta e s.eis milhões de dóla· 
res ameriCanos), com· o Delta Bank e Projeto 

. 4e Resolução n9 68, de 1989t que autoriza· 
o Governo· da República Federativa do Brasil 
a conceder finançiamento ao Banco de La 
Nación Argentina no_ valo['_ de_ até US$ 
147.000,000~00 (cento· e quarenta e sete mi

_1hões d~ dólares americanos}, a~avés do 
ConVêi:tio de Pag~mento Recíproco. Apro· 
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vados os pareceres, e nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, AssisM 
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo_Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões. da Comissão, 12 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carnei
ro, Ptesidente. 

), .. ,_. 

lte'União extraordinária, realizada 
'"em 18 de outubro de 1989 

Às treze horas do dia dezoito de outubro 
de um mil novecentos e oitenta e nove, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senador Nelson Carneiro,. Presi
dente, presentes os _Senadores Pompeu de 
Souza, António Luiz Maya e Aureo Mello. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais 

o membros da Comissão. Ab~rtos_ostrabalhos, 
o Senhor Presidente .concede a palavra aQ 
Senador PQmpeu de Souza que, em seus pare
ceres apresenta as redaçóes finais dos seguiu~ 
tes projetas: Projeto de Decreto Legislativo 
n' 10, de 1989 (n' 132/86, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Texto da Conven
ção Americana sobre, D.ire_itos Humanos 
(Pacto· São José), celebrado em São José da 
Costa Rica, em 22 de D.oVembro de f9b9, 
por ucasião da Conferência Especializaáa"In

·teramericana sobre Direitos Humanos e Pfo
jetos de Decretos LegisiativO n~ 12, de 1989 
(n9 137/86, na Câmara dos Deputados), que 
apro_va o texto da Convenção n~ 146 da orga
nização Internacional do Trabalho-OIT, so
bre Férias Remunera'das Anuais da Gente 
do Mar, adotada em Genebra, em 1976, du
rante a 62' Sessão da Conferência lnterna
cio"nal do Trabalho: Apro:vados os pareceres, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~ 
dente dá por encerrada ·a reunião, lavrando 
eu, Leomar Diniz, Assistetite ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se~ 
nhor Presidente, vai â 'publicação. 

Sala de. Reuniões da Cdmissã'o, 18 de o_utu· 
bro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 19 de outubro de 1989 

Às quatorze horas do dia dezenove de ou
tubro de um mil novecentos e oitenta e nove, 
na Sala de Reuniões ·da ComissãO, sOb aPre
sidência do Senador Nelson Carneiro, Piesi
dente, presentes os Senadpres Aureo Mello, 
Pompeu de Souza e Nabo r Júnior, reúne-se 
a Comissão Diretorà._ Ausentes~ por motivo 
justifícado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao ,Senador Aureo Mello 
que, em seu parecer apresenta a redação firlal 
do Projeto de Lei do DF n~ 29, de 1989, 
que altera a estrutura da administração d<l 
Distrito Federal, extingue órgãos e dá outras 
providências. Apfova·do ·a parecer, e nada. 
mais havendo a tratar, o Senhor Presideilte 
dá por encerrada a reunião, lavran"do -eu; 
Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a presente 

Ata que, uma vez :rubricada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões d_a Comissão, 19 de outu
bro de 1989. --Senador Nelson Carneil-o, 
Presidente. · 

Reunião extraordinária, realizada 
em 24 de outubro de 1989 

·--As dezessete horas do dia vinte e quatro 
de outubro de um mil novecentos e oitenta 
e nOve, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car· 
neiro, Presidente, presentes os Senadores 

·Pompeu de_ SOuZa, Aureo Mello e Lourem
berg Nunes Rocha, reóne~se a Comissão Di
retora. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presi<Jente c~ncede a pa~ 
faVrã-ao:·seilãdor Pompeu de Souza que, em 
seus pareceres apresenta as seguintes reda
ções: Redaç.,o ~o vencido par~ o turno suple
mentar do Substit_utivo do Sen11do ao Projeto 
de Lei da Câmara n'78, de 1986 (no 1.945/83, 
na Casa de origem), que inclui o fotógrafQ 
autónomo no Quadro de Ativídades e Profis~ 
sões a Qiie s~ refere o art. 577 da Censo~ 
lidação 4as Lei do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~ 5.452, de 1" de maio de 1943; 
Redação final do Projéto de Decreto- Legis~ 
lativo·n~ 27, de 1989 (n9 57/89, na Câmara 
dos Deputados), que aprova os textos da 
"Convenção sobre _Prorita Notificação_ de 
Acidente Nuclear" e da "Convenção s·obre 
Assistência no caSo de Acidente Nuclear ou 
Emergência lhdiológica", aprovadas duran
te a sessão especial da Conférência Geral da 
Agência Internacional de Enérgia Atômica, 
em Viena, de 24 a 27 de setembro de 1986; 
Redação do vencido para o turno suplemen· 
tardo Substitutivo ao Projeto de Lei do Sena
rio n~ 169, de 1989-Complementar, de auto
ria do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que fixa as alíquotas ·máximas dos impostos 
sobre vendas a varejo de combustíveis líqui
dos e gasosos de competência municipal, nos 
termos do incis_o li1 do art, 156 da Consti~ 
tuiçâo 'Federal; Redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 25, de 1988, de autoria 
do Senador Leite Chaves, que susta o Decre~ 
to n~ 96.991, de 14 de outubro de 1988, que 
"atribui competência para autorização de pa~ 
gamentos e recebimentos por meio de outras 
instituições financeiras; Redação final do 
Projeto de Lei do Senado n~ 166, de 1989 
-Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que exclui, da 
incidência _do Imposto sobre Serviços de 
QualcJuer Natureza, a exportação para o ex· 
terior dos serviços que menciona, nos termos 
_do inciso II do § 49 do art. 156 da Constituição 
Federal; Redação do vencido para o turno 
supleme_ntar d9 Substutitutivo <lo Senado ao 
Projeto de Lei da. Câmara n" 37, de 1989. 
(0°2-:-974/89, na casa de origem.), que dispõe 
sobre a organização e o funcionamento dQ 
Conselho da República; Redação final do 
SubstitutíVo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 37, de 1989 (n' 2.974189, na Casa 
c!e origem), que dispõe sobre a organização 
e o funcionamento do Conselho da Repú-

blica; Redação do-vencido para o turno suple
mentar do Substitutivo ao Projeto de Lei do 

- Senado n9 210, de 1989, de autoria do Sena
dor Jarbas Passarinho, que dispõe sobre o 
critério de reajustamento do valor das obriga
ções relativas aos contratos de- alienação.· de 
bens imóveis não abrangidos pelas normas 
do Sistema Financeiro da Habitação, a que 
se refere a Lei n9 7.774, de 8 de junho de 
1989e Redação final do Projeto de Resolução 
n9 70, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que modifica o § 49 do art. 91 
do Regimento Interno. Aprovados os parece~ 
res, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, la
vrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad boc~ 
a presente Ata que, uma ve:t íubricãda pelo 
Senhor Presidente vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de outu
bro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, ~~zada 
em 25 de outubro cJ_e 1989 

Às dezessete horas do di'a vinte e cinco 
de outubro Qe um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de_ Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Seo_al:ior Iram Sjlraiva, 
Presidente em exercício, presentes os Sena
dores Pompeu de Souza, Aureo Mello e An
tônio Luiz Maya, reúne-se a Comissão Diré
tora. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais-membros da Comissão. Abertos ostra~ 
balhos, o Senhor Presidente concede a pala~ 
vra ao Senador Pompeu de Souza que, em 
seu parecer apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolução n"73, de 1989, que autoriza 
a República Federativa do B~sil a contratar 
operações de crédito externo no valor total 
de até Can$ 12,507,07!.00 (doze milhões, 
quinhentos e· sete mil e setenta e um dólares 
canadenses.)."Aprovado _o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Leomar Diniz, Assistente. ad hoc, a presente 
Ata que, uma vez rubricada. pelo Senhor Pre~ 
sidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de outu
bro de 1989. ---:-Senador Iram Saraiva, Presi
dente em exercício. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 26 de outubrO de 1989 

Às dezessete horas do dia vinte e seis de 
outubro de um mil novecentos e oitenta e 
nove, na Sala de Reuniões da COmisSão, Sob 
a Presidência do Senador Nelson Carneiro, 
Presidente, presentes os Senadores Antônio 
Luiz Maya, N<!-bor Júnior e Divaldo Suruagy, 
reúne~se a Comissão Diretora. Ausentes, por
motivo justificado os dçmais membros da Co
missão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente coilcede_ a palavra ao Senador António 
Luiz Maya que, em seus pareceres apresenta 
as seguintes redações: ReQa§:ão final do Pro
jeto de Lei do DF n" 42, de 1989~ que dispõe 
sobre normas para a proteção do meío am~ 
Oiente, nos-casoS que ·especifiCa:; Redação fi~ 
nal do Projeto de Lei do DF n" 47, de 1989, 
que cria funções do Grupo Direção e Assis-
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tência Intermediárias, nas tabelas de pessoal 
que menciona; Redaçáo final do Projeto de 
Lei do DF n~" 61, de 1989, que autoriza o 
Poder Executivo a abiir créditos adicionaís 
até o limite de NCz$ 670.060.000,00 (seis· 
centos e setenta milhões e sessenta e cinco 
mil cruzados novos) e dá outras providências; 
Redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 24, de 1989 (n~ 160/89, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto_da Con
venção Destinada a Evitar a Dupla Tribu· 
tação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 
de Impostos sobre a Renda, celebrada entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Socialista da Tche· 
coslováquia, em Brasília, em 26 de agosto 
de 1986, bem como o Protocolo que a integra; 
Redação do vencido para o turno suplemen
tar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Sena
do no;> 83, de 1988, de autoria do Senador 
Ney Maranhão, que dispõe sobre a incorpo
ração ao Património do Estado de Pernam
buco dos bens pertencentes ao extinto Terri
tório Federal de Fernando de Noronha e dá 
outras providências; Redação final do Proje
to de Lei do Senado n~" 74, de 1988 (n? 
a Câmara dos Deputados), de autoria do Se
nador Alfredo Campos, que dá nova redação 
aos arts. 1" e 2? da Lei n" 3.557, de 17·de 
maio de 1959, e dá outras providências; Re
dação final do Projeto de Lei do Senado n' 
174, de 1989- Complementar, de autoria 
do Senador Ronan Tito, que estabelece nor
mas sobre a participação dos Estados_ e do 
Distrito Federal. no produto da arrecadação 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
relativamente às exportações; Redação final 
do Projeto de Lei do Senado n9176, de 1989, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
dispõe sobre a política agrícola; Redação fi. 
nal do Projeto de Resolução 0 4 78, de 1989, 
que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a contratar operação de cré· 
dito externo no valor deUS$ 
1000,000,000,000.00 (cem milhões de dólares 
americanos); Redação final do Projeto de 
Resolução n9 79, de 1989, que modifica o 
texto da Resolução n9 27, de 1989 e Redação 
final do Projeto de Resolução n9 80, de 1989, 
que modifica o texto da Resolução n9 45, de 
1989. Aprovados os pareceres e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar 
Diniz, Assistente ad boc, a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outu
bro de 1989. - Senadoi Nelson- Carrieli-o, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 26 de outubro de 1989 

As dezessete horas e trinta minutos do dia 
vinte e seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e nove, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidente do_ Senhor Nelson 
Carneiro, Presidente presentes os Senadores 
Antônio Luiz Maya, Aureo Mello e Pompeu 
de Sousa, reúne-se a Comissão Diretora: Au
sentes, por motivo justificado, os demais 

membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Antônio Luiz Maya que, em seu pa
recer· apresenta a redação final do_ Projeto 
de Lei do DF n~ 56, de 1989, que cria a Car
reira AdmfuiStração Pública do Distrito Fe
deral e seus cargos, fixa os valores de seus 
vencimentos e _dá outras providências. Apro
vado o parece, e nada mais havendo _a tratar, 
o . .Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc, a· presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica-
ção. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outu· 
bro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordináril'f,, realizada 
em 27 de outubro de 1989 

Às oito horas e cinqüenta minut9s do dia 
vinte_ e sete de outubro de mil novecento_s 
e oltenta e nove, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senador Ale
xandre Costa, Presidente em exercício, pre
sentes os Senadores Pompeu de Sousa, Antó
nio Luiz Maya e Áureo Mello, reúne-se a 
ComissãO Diretora. Ausentes, pur motivo 
justificado os demais membros da Comissão, 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Pompeu de 
Sousa que, em parecer apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n9 43, de 1989, 
que dispõe sobre a utilização das águas sub
terrâneas situadas no Distrito Federal. Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, ASsistente 
ad boc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção. 

Sala das Reuniões da Comissão, 27 de ou
tubro de 1989. - Senador Alexandre Costa, 
Presidente em exercício. 

_Reunião eXtraordinária, realizada 
. e_m_ 'Z.d~ __ no_vembro de 1989 

Às quatorze horas do dia sete de novembro 
de um mll novecentos e oitenta e nove, na 
Sala de Reúniões da Comissão, sob a Presi
dência do Sen_ador Nelson Carneiro, Presi
dente, presentes os Senadores Pompeu de 
Sousa, Nabor Júnior ·e Antônio Luiz Maya, 
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da 
Comissã9. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seu parecer apre
senta a redaÇã"C;--ffual da emenda do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 28,_de 
1989 (n' 157186, na Câmara do> Deputados), 
que aprova o texto da Convenção destinada 
a evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a 
Evasão Fiscal em matéria de imgostos sobre 
a Renda entre o Governo da República Fede· 
ratíva do Brasil e o Governo da República 
Popular da Hungria, celebrada em Budapes
te, a 20 de junho de 1986, assim como o 
Protocolo acordado no mesmo local e data, 
que a integra. Aprovado o parecer, c nada 

mais·havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Pre· 
sidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
éni 7 de novembro de 1989 

;\.s quatorze horas e quarenta minutos do 
dja sete de novembro de um mil novecentos 
e oitenta e nove, lia Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senador Nel
son Carneiro, Presidente, presentes os Sena
dores Antônio Luiz Maya, Nabor Júnior e 
Áureo Mello, reúne-se a ComissãO Diretora. 
Ausentes, por motivo "justificado, os demais 
membros da Comissão_. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Antônio Luiz Maya que, em seus 
pareceres apresenta _as redaçôes finais dps se
guintes projetas: Piojeto de Lei do DF n9 
69, de 1989, que autoriza a desafetação de 
domínio de bens de uso comum· do povo, 
dentro dos limites territoriaiS do DiStrito FC
dera!; Redação Final do Projeto de R~ 
lução nP 81, de 1989, que autoriza o Governo 
do Estado do Ceará a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Ceará (LFI'E 
- CE), em mol!nmte eqlJivalente ao valor 
das 2.839.813 Obrigações do Tesouro doEs
tado do Ceará - OTCE que serão substi
tuídas e extintas e Redação Final do Projeto 
de Resolução n9 82, de 1989, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar, excepcio~l e _temporariamente, seu 
limite de- endividamento, para emissão dos 
títulos que menciona. Aprovados os pare· 
cers, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, la
vrando eu, Leomar Diniz, AsSistente ad-hõc, 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação . 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 7 de Iiovembro de 1989 

Às quatOrze horas e quarenta e cinco minu
tos do dia sete de novembro de um mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidênica do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 
Senadores Pompeu de Sousa, Nabor Júnior 
e Antônio_ Luiz Maya, reúne-s_e a Comis~;!o 
Diretora. AUsentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Pompeu de Sousa que, 
em seus pareceres apresenta as redações fi
nais dos seguintes projetas: Projéto de Lei 
do DF n9 59, de 1989, que dispõe sobre a 
regularização ou desconstituição de parcela
mentos urbanos implantados no território do 
Distrito Federal sob a forma dC loteamentos 
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ou condomínios de fato e Projeto de Reso: 
luÇ!io Q'~ S<f, de 1989, que a~io!iza t) 9~vepto 
'do Estado do Piauf a Coiltratar operação de 
crédito externo no valor de US$ 
30,000,000.(XJ"(trlnta milhões de dólares ame
ricanos), através do PagamentO Recíproco 
BrasiVArgentina. Aprovado os pareceres, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação: 

Sala de Reuniões, 7 de novembro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Reunião Extraordinária, realizada 
em 10 de novembro de 1989 

As oito horas do dia dez de novembro de 
um mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Nelson Carneiro, Presidente, 
presentes os Senadores Nabor JúniOr, Pom
peu de Sousa e Antônio Luiz Maya, reúne-se 
a Comissão Diretora. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Nabor Júnior 
que, erri seus pareceres, apresenta as seguin~ 
tes redações: Redação do vencido para o tur~ 
no suplementar do Substitutivo ao Projeto 
de Resolução n" 51, de _:t989, que autoriza_ 
a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado de 
Pernambuco, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados novos, 
a 675.819,21 Bónus do Tesouro" Nacional
BTN; Redação Final-do Projeto de R.eso~
lução n~ 1, de 1989, que altera a redação de 
dispositivos da Resolução n9 146, de 1980, 
alterada pelas Resoluções n~ 50, de 1981, 
e 360, de 1983~ e dá oútra·s providências; Re
daçáo do vencido para o turno suplementar 
do Substitutivo -ao Projeto de Resolução_ n~ 
67, de 1989, que autoriza a concessão de ga
rantia da União ao·s títulos que menciona; 
n9 63, de 1989, que autoriza a institUição 

da Fundação Memorial Israel Pinheiro, e dá 
outras providências; Redação do vencido pa
ra o turno suplementar do Substitutivo ao 
Projeto de Decreto Legislativo n" 30, de 1989 
(n" 44/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Econômica, celebrado entre o Governo da 
República Federativa dC? Brasil e o Governo 
da República Socialista da Tchecoslováquia, 
em Brasma, a 12 de maio de 1988; Redação 
Final do Projeto de Lei do Senado n? 22, 
de 1989, de auto-ria dO Senador Jamil Had
dad, que dispõe sobre o transporte de presos, 
e dá outras providências e Redaçâo Final do 
Ptójé"tõ de Lei do Senado n~ 91, de 1989 -
Complementar, de autoria do Senador João 
Menezes, que estabelece nos termos do § 9o, 
do Art. 14 da Constituição Federai, prazo 
para desincompatibilização de Ministros de 
Estado. Aprovados os pareceres e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu,_ Le9mar 
Diniz, Assistente ad hoc, a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente," 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de no
y_flmbro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião Enraordinárla, realizada 
em 12 de novEmbro de 1989 

Às treze horas e vinte e cinco minutos do 
dia doze de novembro de um mil novecentos 
e oitenta .e nove, na Sala de Reuniões da 
Comissâo, sob a PreSidência do Senador Nel· 
san-Carneiro, Presidente, presentes os Sena
dOres Áureo Mello, Pompeu de Sousa e An~ 
tônío Luiz Maya, ieúne-se a Comissão Dire· 
tora. Ausentes, por IDt?tivo justificado os de· 
mais membros da Comissão. Abertos os tra· 
balhos, o Senhor Presidente concede a pala
vra ao Senador Áureo Mello que, em seu 
parecer apresenta a redação do vencido para 
o t«rno suplementar do Substitutivo ao Proje
to de Resolução n" 53, de 1989, que estabe
lece critériOS-de conVersão para os valores 
expressos em OTN" e em cruzado, nas propo
sições que autorizem Estados e Mup.icípios 
a contratar-áperaçõe~ ·d~ crédito. Aprovado 
o parecer', e nadã mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez -rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica-
ção. -~ ~~ 

Sal'l de Reuniões da Comissão, 12 de no
velllbro de 1989. -Se_nador Nelson Carneiro, 
Presidente. · 

Reunião Extraordinária, realizada 
-- -em 21 de novembro de 1989 

Às deze-sseis horas e q~i~ze minutos do 
dia vinte e um de novembro de um mil nove~ 
ce_ntos e oitenta e nove, na Sala de Reu_niões 
da COiniSsãõ; sob a Presidência do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 
Senadores Antônio Luiz- Maya, Pompeu de 
Sousa e Irãm Saraiva, reúne-se a. Comissão 
Diretota. AUseçtes, por motivo -justificado, 
os--demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos. o Senhor Presidente concede 
a palavra ao SenadÇir António Luiz Maya 
que, eom seu parecer-apresenta a redação do 
vencido para o turno suplementar do Substi
tutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 328, 
de 1989- Complementar, de autoria do Se
nador Divaldo Suruagy, que resula o imposto 
sobre a trasmissão intervivos de bens imóveis 
e·de direitos a eles relativos. Aprovado o 
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad 
boc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à_pu1Jticação. 

Safa de Reuniões da Comissão, 21 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião Extraordinária, realizada 
em 21 de novembro de 1989 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 
vinte e um de novembro de um -mil nove
centos e oitenta e hove, na Sala de~euniõe~ 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 

Senadores Nabor Júnior, Antônio Luiz Maya 
e Pompeu de Sousa, reúne-se a Comissão 
Díretora. Ausentes, po-r motivO jUstifiCado, 
os demais membros- da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente con-cede 
a palavra ao Senador Nabor Júnior·que, em 
seu parecer apresenta a redação final do Pro· 
jeto de Lei do Senado n" 332, de 1989, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda, que re
voga aos arts. 51,151 e i57 do Código Eleito
ral, que determinam medidas provisórias nos 
títulos eleitorais de portadores de hansenfase. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o ·senhor Presidente dá por encer
rãda a reunião, lavrando eu, Leomar Diziz, 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões, 21 de novembro de 1989. 
-Senador, Nelson Carneiro, Presidente. 

Reunião Extraordinária, realizada, 
em 22 de novembro de 1989 

-As-quatorze horas do dia vinte e dois de 
novembro de um mil novecentos é oitenta 
e nave, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presentes os Senadores 

-Pompeu de Sousa, Antônio Luiz May_a e Na
bar Júnior, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. 1\iertos os trabalhos 
o_ Senhor Presidente con§ede a palavra ~o 
Senador Pompeu de Sousa que, em seu pare
cer apresenta a redação fmal da emenda do 
Senado ao Projeto .de Lei da C~1p.ãra ,n; 91, 
de 1986, (n' 1.894/83. na Casa de origem), 
que torna obrigatória a inclusão de espetá
colos musicais ao vivo nas casas de diversões. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai á 
publicação, - -

Sala de Reuniões da Comissão, 22.-de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião Enraordinária, realizada 
em 22 de novembro de 1989 

Às qu~torze horas e cinco minutos do dia 
vinte e ·!o is de novembro de um mil ri oVe~ 
centos c. oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Comissão sob a Presidência do Senador 
Nel?on Carneiro, Presidente, presente os Se
nadores Nabor Júnior. Pompeu de Sousa e 
António Luiz Maya, reúne-se a Comissão Di
retora. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comsisão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a pa~ 
lavra ao Senador Nabor Júniot que, em sew 
pareceres apresenta as redações finais dos se
guintes projetas: Projeto de Resolução n"74, 
de 1989, que dispõe sobre a remuneração do' 
Vice-GoVernador do Distrito Federal e dá 
outras providéncias; Projeto de Resolução n• 
75, de 1989, que autoriza a Prefeiturà Muni
cipal de Vitória da Conquista, Estado da 'Ba
hia, a contratar operação de credito no valor 
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correspondente, ~~ cruzados novos, a 
2.006.188 Bónus do Tesouro Nacional -
BTN, Proj6to de Resolução n~ 76, de 1989, 
que autoriza a República Federativa do Brasil 
a ultimar contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até US$ 
55,600,000.00 (cinqüenta e cincO milhões e 
seiscentos mil dólares &mericanos) e Projeto 
de Resolução n" 77, de 1989, que 3.Utoriza 
a Conipanhia Estadual de Energia Elétrica 
- CEEE a ultimar aditivo contratual â ope
ração de crédito externo, firmada em 12 de 
outubro de 1978, junto a urri-cOD.sórcio de 
bancos franceses, com vistas a poSsibilitar a 
aquisição de equipamentos de origeni- frim
cesa para a ampliação da Central Termoe
létrica Presidente Médici, no Rio Grailde Sul. 
Aprovados os pareceres, e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Díniz, 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões. da Comissão, 22 de no
vembro de 1989. ,:_senador Netsml Carneiro, 
Presidente~ 

Reunião e"traordinária, realizada 
em 22 de novembro de 1989 

Às dezoito horas do dia vinte e dois de no
vembro de um mil novecentos e oitenta e 
nove, na Sala de Reuniões da Comissão., sob 
a Presidência do Senador Nelson Carneiro_, 

• Presidente, presentes os Senadores Pompeu 
de Sousa, Nabor Júnior 6 AntôniO Luiz 
Maya, reúne-se a Coniissão Diretoia. Ausen
tes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Se
~ador Pompeu de Sousa que, em seu parecer 
apresenta a redação final do Projeto de Lei 
do DF n~ 72, de 1989, que cria, no Quadro 
de Pessoal do Distrito Federal, os cargos de 
Natureza Especial que menciona, e dá outras 
providências. Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião lavrando eu, Leo
mar Diniz, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião e"traordinária, realizada 
em 23 de novembro de 1989 

As quatorze horas do dia vinte e três de 
novembro de_ um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presente_s os Senadores 
Mendes Canale, Pompeu de Sousa e António 
Luiz Maya, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a ·palavra ao 
Senador Mendes Canal e que, em seus pare
ceres apresenta as redaçõesfinais dos seguin
tes projetas: Projeto de Resolução n~ 83, de 
1989, que suspende, por inconstitucionalida
de, a e~ecução de expressão contida no § 

2~>. do ,art. 29, da Lei_n~ 7 .. 721, de_ 6_de janeiro 
de 1989; Projeto de Lei do DF n' 66, de 1989, 
que cria a Carreira Magistério Público do Dis
trito Federal seus cargos e empregos, fixa 
os valores de seus vencimentos _e salários e 
dá outras providências e Projeto de Lei do 
DF n~ 67, de 1989, que cria empregos em 
Comissão na Tabela de Empregos em Cornis· 
são da Fundação Hospitalar do Distrito Fede· 
rª-1 e dá ·outras_ providências. Aprovados os 
pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por en1:errada a reu· 
nião, Javraitdo eu, LeomarDiniz, Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri· 
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica-
ção. _ · .... · 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Caoteiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 23 de novembro de_l989 

Às dezesseis horas _e deZ niiO.u-tos- do dia 
vinte e três de novembro de um mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
-da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes .os 
Senadores Pompeu de Sousa, Antônio Luiz 
Maya e Nabor Júnior, reúnç-se a Comissão 
Diretora: Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente.;.concede 
a palavra ao Senador Pompeu de Sousa que, 
em seu parecer apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do DF n9 52,_ de_1989, _que 
extingue a· cria Regionais de Ensino na Fun
dação Educacional do Distrito Federal e dá 
outras providências. Aprovado o parecer, e_ 
nada mais havendo a tratar o Senhor Presi· 
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu., Leomar Diniz, Assistente ad boc, a pre· 
Sente Ata qUe, uma vez rubricada pelo Se· 
nbor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão; 23 de no~ 
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente._ 

Reunião extraordinária, realizada 
em 27 de novembro de 1989 

As quatorze horas do dia vinte e sete de 
novembro de um mil novecentos e oitent11 
e nove, na Sala de Reuníões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presentes os Senadores 
Louremberg Nunes Rocha, Alexandre Costa 
e Pompeu de Sousa, reúne-se a Comissão 
Diretora. Ausentes, por fnótivo justificad9, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Louberberg Nunes Ro· 
cha que, em seu parecer apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n9 59, de 1989, 
que ·dá nova redação ao art. 375 do Regi· 
menta Interno. Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reuni~o. lavrando eu, 
Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
eni 27 de novembro de 1989 

Às quinze horas _e vffite- minutos do dia 
vinte .e sete de novembro de um mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da ComisSão, sob a Presidência do _Senador 
Nelson Carneiro~ Presiden,te,_ presentes os 
Senadores Nabor Júnior, Pomp,e_';l_ de Sousa 
e Antônio LU.í:í Maya, reúne-se a Comissão 
Díretora. Ausentes, por motivo justifiCãdo 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos._ o Senhor _Presidente concede 
a palavra ao Senador Nabor Júnior que, em 
seus pareceres apresenta as redações finais 
dos seguintes Projetos: Projeto de Lei do Se
nado n9 362, de 1989 de autoria da Comissão 
Diretora, que dispõe sobre o uso obrigat~rio 
da marca alusiva ao Centenário ·da República 
na correspondência oficial dos órgãos e enti
dades dos Poderes Legislativo, Executivo_ e 
Judiciário~ da União, Estados e Municípios 
e Projetos~de Lei do DF n~ 87, de 1989, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
suplementares até o limtei de NCz$ 
282.216.000,00 (duzentos e oitinta e dois mi
lhões, duzentos e dezesseis mil cruzados no
vos) e dá outras providências. Aprovados os 
pareceres, e nada mais havendo a tratar o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai â publica
ção. 

Sala de Reuniões da Cooiissão, 27 de no
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 28 de novembro de 1989 

Às quatorze horas do dia vinte e oito de 
novembro d_e um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de Reuniões da Co_missãÇ>, 
sob a Presidêndã do Senador NelsoTI Car
neiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Souza, Antônio Luiz M!lya e N_a
bor Júnior, reúne-se a Comissão Díretora. 
Ausentes, por m()tivo justüiCãdO;_os_ demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhOS,· 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Pompeu de Souza que, em seus pare
ceres apresenta as redações finais dos seguin
tes projetes: Projeto de Lei do Seltado n' 
198, de 1989-Complementar, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que dispõe sobre os 
requisitos para o exercício dos cargos de dire
toria e presidência-do Banco Çentral doBra
sil; ProjetO de Lei do DF no 50, de 1989, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Es
cola Técnica de Taguatinga -(Região Admi
nistrativa III) e Projeto de Lei da Câmara 
n' 56, de 1989 (n' 3.362/89, na Casa de ori· 
gem) que cOncede compensação p-ecuniária, 
a título de benefício, ao militar temporário 
das Forças Annadas, por ocasião de se·ulicen
ciamento. Aprovados os pareceres, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
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.dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a presente 
Ata que; uma vez rubricada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissáo, 28 de no
vembro. de 1989~ -SeriaaOr Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 28 de novembro de 1989 

Às quatorze horas e dez minutos do dia_ 
vinte e oito de novembro de um mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 
Senadores Nabor Júnior, Pompeu de Souza 
e Antôriio Luiz Maya, reúne-se a Comissão 
Diretóra. AUsentes, por motivos justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senàdor Nabor Júnior que, em 
sç.u parecer apresenta a redação final do Pro
jêto de Lei do Senado n~ 13, de 1988·DF, 
que aprova a alteração da denominação do 
Banco Regional de Brasflia S/A-BRB, dis· 
põe sobre sua participação no capital de em· 
presas e dá outras providências. Aprovado 
o parecer, nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente dá por encerrada q. reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz; Assistente ad 
hoc, a presente Ata que uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissáo, 2S" de no· 
·'vembro de 1989. -SenadoiNeiSÕnCafneiro, 
Presidente. ' 

Reunião extraordinária, realizada 
em 29 de novembro de 1989 

As quatorze horas e vinte minutos do dia 
vinte e nove de novembro de um mil nove· 
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da ComissãO, sob a Presidência do Senador 
Iram Saraiva, Presidente em exercício, pre
sente os Senadores Divaldo Sti_rUagy, Nabor 
Júnior e Ap.tôriiO Luiz Maya, reúne-se a Co
missão Diretofa. Ausentes, por rilotívo justi
ficado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Divaldo Surua· 
gy que, em seu parecer apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do 'Senado n~ 37, de 
1989~ de autoria do Senador Maurício Cor· 
rêa, que isenta do pagamento de pedágio ·os 
veículos automotores licenciados como táxi. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que uma vez · 
rubricada p~o.Senhor Presidente, vai à publi· 
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 oe no· 
vembro de 1989. - Sinador Iram Saraiva, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 30 de novembro de 1989 

Às dezesSeis horas do dia trinta de novem· 
bro de um mil novecentos e oitenta e nove, 
na Sala ,de Reuniões da Comissão, sob aPre
sidência do Senador Nelson Carneiro, Presi
dente, presentes os ,Senadores Pompeu de 

Sousa, Ántônio Luiz Maya e Lavoisier Maia~ 
reúne-se a Cómiss·ão Diretora. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, ·o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Souza que, em seus pareceres, 
apresenta as seguintes redações: Redação fi
nal da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n70 58, de 1989-Complementar 
(n~ 118/89, na Casa de origem), que estabe
lece normas sobre a participação dos Estados 
e do DiStrito Federal no produto da arreca
daçâo do Imposto- sobre· Produtos Industria
lizados -IPI, relativamente às exportações; 
Redação final do' P-rojeto de Resolução ·n9 

90, de 1989, que autoriza a República Federa
tiVa do Brasil a ultimar a contratação ·de ope· 
ração de crédito externo, no valor equiva· 
lente a até US$ 47,000,000.00 (quarenta e 
sete milhões de dólares americanos); Reda· 
ção Final do Projeto de Lei do DF n" 70, 
de 1989, que cria a CarreiraAtividades Rodo· 
viárias no Departamento de Estradas de Ro· 
dagem do Distrito Federill/DER-DF e seus 
cargos, fixa os valores de seus vencimentos 
e dá outras providências e Redação final do 
Projeto d_e Lei do DF n9 71, de 1989, que 
cria a Carreira Atividades de Trânsito no De
partamento de Trânsito do Distrito Federai 
- Detran/DF e seus cargos, fixa os valores 
de seus vencimentos e dá outras providências. 
Aprovados os pareceres e nada mais havendo 
a tratar,=o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à -publicação. 

Sala de :Reuniões da Comissão, 30 de no· 
vembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 5 de dezembro de 1989 

Às quinze: horas e vinte minutos do dia 
cinco de dezembro d"e um mil novecentos e 
bíténTã é nove·.- iiaSãla-de Reuniões da Co
missão, sob a Presidêrlcia do Senador Nelson 
Carneiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya e Na· 
bor Júnior, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra !lO 

Senador Pompeu de Sousa que, em seus pare
ceres apresenta as redações finais dos seguin
tes projetas: Projeto de Lei do Senado nv 
218, de 1989., de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que regula a investigação de pater
nidade dos filhos havidos fora do casamento 
e dá outras providênciaS:; Projeto de Lei do 
OF-i1" 80, ·de 1989, que dispõe sobre reajuste 
do vencimento, salários, proventos e demais 
retribuições dos.servidores civis da Adminis
tração Direta, Autárquica e· Fundacional do 
Distrito Federal, e dá outras providências e 
Projeto de Lei do Senado n~ 378, de 1989, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
acrescent~ parágrafo único ao art. 185 da Lei 
n" 4. 737, de 15 de julho de 1965. Aprovados 
os paieceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu-

nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
Ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de de· 
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 5 de dezembro de 1989 

As_ quinze horas e vinte e cinco minutos 
do dia cinco de dezembro de um mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Comissão, ~b a Presidência do Senador 
Nelson Carneiro, presentes os Senadores Na
bor Júnior, Antônio Luiz Maya e Pompeu 
de_ Sousa, reúne·se a Comissão Diretora. Au
sentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Nabor Júnior que, em seu parecer 
apresenta a redação final do Projeto de De· 
creto Legislativo n~ 47, de dezembro de 1989, 
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que 
dispõe sobre a remuneração dos Ministros 
de Estado. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente, dá 
por encerrada a reuiüão, lavrando eu, Leo
mar Diniz, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, urria vez rublicada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de de· 
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 6- de dezembro de 1989 

Às dez floras- do dia seis de dezembro de 
um mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do" Senador Nelson Cameiro, presentes os 
Senadores POmpeu de Sousa, António Luiz 
Maya e _Nabor Júnior, reúne-se a Comissão 
Diretora. Ausentes. por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Pompeu de Souza que, 
em seus pareceres apresenta as redações do 
vencido para o turno suplementar do Substi
tutivo do Senado aos se guines projetas: Pro· 
jeto de Lei do Senado n" 259, de 1989, de 
autoria do Senador Nelson Carneiio, quere
gula o direito de acesso a informações e disci
plina o rito processual do habeas-data e Pro
jeto de Lei do DF n" 31, de 1989, que dispõe 
sobre a alienação de imóveis residenciais do 
Distrito Fideral e a utilização dos recursos 
dela oriundos. Aprovados os pareceres, e na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presi· 
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar orniz, Assistente ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação da. Comis
são. Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 
1989.- Senador Nelson Carneiro, Presiden
te. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 6-de-dezembro de 1989 

As quatorze horas do dia seis de dezembro 
de ,um mil novecentos e oitenta e nove, na 
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Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senador Nelson Carneiro, presen
tes os Senadores Antônio Luiz Maya, Dival
do Suruagy e Alexandre Costa, reúne-se a 
Comissão Diretora. Ausentes, poÍ' motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Antônio Luiz 
Maya que, em seu parecer apresenta a reda
ção do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 
162, de 1989 - Complementar, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre tributação de grandes fortu
nas, nos termos dos art. 153, inciso VII da 
Constituição Federal. Aprovado o parecer-, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Persi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar Díniz, Assistente ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 ·de de
zembro de 1989- Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 7 de dezembro de 1989 

Às quatorze horas do dia sete de dezembro 
de um mil novecentos e oitenta e nove, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senador Nelson Carneírõ,--Pfesi
dente, presentes os Senadores António Luiz 
Maya, Divaldo Suruagy e Alexandre Costa, 
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da 
Comissão; Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente, concede a palavra ao Senador 
António Luiz Maya que, em seus pareceres 
apresenta as redaçóes finais dos seguintes 
projetes: Projeto de Resolução n" 87, de 
1989, que suspende a execução de expressões 
contidas no Decreto-lei n~ 1. 089, de 2 de mar
ço de 1970 e Projeto de Resolução n" 88, 
de 1989, que suspende a execução da expres
são "deduzidos 0,5 (cinco décimos por cento) 
a título de despesas de arrecadação e fiscaliza
ção", contidan o art. 13 do Decreto-lei n~ 
L038, de 1969. Aprovados os pareceres, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se~ 
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reunióes da- Comissão, 7 de de
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordi!Jária, realizad~ 
Em 7 de Dezembro de 1989 

Às dezessete horas e trinta minu-tos do dia 
sete de dezembro de um mil novecentos e 
oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Co
missão, sob a Presidência do Senador Nelson 
Carneiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Souza, Nabdr J úníor e Divaldo 
Suruagy, reúne-se a Comissão Diretora. Au
sentes, por motivo Justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Pr-esidente concede a palavra ao 
Senador Pompeu de Souza que, em seus pare-

ceres apresenta as s_eguintes redações: Reda
ção Fmal _do Projeto _de Lei do DF n" 82, 
de 1989, que cria a Carreira Admini-stração 
Pública da F_u_ndação Zoobotân!e:a do Distrito 
Federal e seus empregos, fixa os valores de 
s_eus _salários e dá outras providêncías; Reda
ção do vencidp para o turno suplementar do 
Substitutivo do se-nado ao Projeto de Lei da 
Câmara n7z0 80, did989 (n" 3.306/89, na 
Casa de origem), que altera o art. 3~ da Lei 
n9 7:735, de 22_de fevereiro ..de 1989, dispõe 
sobre a Tabela de Pessoal do Instituto Brasi
leiro do Me_io Ambiente e dos Recursos Natu: 
rais Renováveis -Ibama, e dá outras provi
dências; Redação final do Projeto de Lei do_ 
DF n~ 86, de 1989, que altera dispositivos 
das Leis n~ 1 13 e 14, de 30 de novembro de 
1988, e dá outras providências; Redação Fi
nal do Projeto de Le"i do DF n9 88, de 1989, 
dispõe sobre os vencimentos dos integrantres 
da categoriaJv.Jlcional de Assistente Jurídico, 
do Grupo Serviços Jurídicos de que trata a· 
Lei n" 5.920;-ae 19 de setembro de 1973, 
e dá outras providências e Redação final do 
Projeto de Resolução no 93, de 1989, que 
autoriza o Governo da República Federativa 
do Brasil a ultimar a formalização de adita
mento ao protocolo FinCeiro firmado entie 
os Governos do Br:asil e da França, em 16 
de janeiro;·áe-T987, com vistas a prorrogar 
para 31 de julho de 1990 o prazo de conclusão 
dos contratos financeiros previstos em tal 
Ato. Aprovado~ os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar 
Diniz, Assistente oo·hoc -ã presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicaçã:o-: -

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de de
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em U de deze,mbro de 1989 

Às nove horas e trinta minutos do dia doze 
de dezembro de um míl_novecentos e oitenta 
e nove, na Sald tic Reumo~s Ja Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya e Lou
remberg Nunes Rocha, reúne-se ·a Comissão 
Diretora. Ausentes, -por motivo justificadO;
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Pompeu de Souza que, 
em seus pareceres apresenta as _redações fi~ 
nais dos seguintes projetas: Projeto de Lei 
do Senado n\' 384, de 1989, de iniciativa da 
Comissão de Constituição, Justíça e Cidada
nia, que dá nova reclaç-i•? .. ao § Ii do art._l~, 
ao art. 6u e respectivo§ 1" da Lei n~ 4.717,' 
de 29 de junho de 1965; Projeto de Lei do 
DF nn 77, de 1?89, que altera dispositivos 
da Lei n" 39, de 6 de setembro de 1989 e 
da Lei n'' 43, de 19 de setembro de 1989, 
e dá outras providências; -Projeto de Lei do 
DF n~· 89, de 1989, qqe dispõe sobre os salá
rios dos servidores da Fvndaçãb Hospitalar 
do Distrito Federal e_dá outras providências. 
Aprovados os pareceres, o Senhor -Presidente 

concede a palavra ao Senador Antônio Luiz 
Maya que, em seus pareceres apresenta as 
redações finais dos seguintes projetas: Proje
to de R_e_solução n~ 96-A, de 1989, que auto
riza a Rede_ Ferroviária Federal S/ A -Refe
sa a ultimar aditivo ilO Contrato de financia
mento externo, firmado em 6 de dezembro 
de 1976_, com a"N.M. Rothshild & Sons!·do 
Reino Unido, e garantido pela RepúblicaFe
derat:i\oa do Brasil, par~ financiar parciã:1inen- · 
te a importação d_e_benS e serviços necesSários 
à Ferrovia do Aço; e Projeto ·de Resolução 
n9 97, çle 1989, que autoriza a União a cele
brar eontratos de tranferéncia, com suces-
sores da Nuclebrás e subsidiárias_. Aprovados 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o S.enhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Loemar Dfiili:--;-~sistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez ruOri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção. 

Sala de ReUOiões da Comissão, 12 de de
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinál"ia, _realizada. 
em l2 de dezembro de 1989 

Às quinze horas e vinte -e cinco minutoS 
do dia doze de _dezembro de um mil nové~ 
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniõe 
da Comissão, sob a Presidêhda do Sênador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 
Senadores Pompeu de So11za, Antônio Luiz 
Maya e Nabor Júnior reúne-se a ComisSão 
Diretora. Auserites, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao S.enaáór Pompeu de Souza que, 
em ·seus pareceres apresenta a redação do 
vencido para o turno suplementar do Substi
tutivo ao_ Projeto. de Lei dO_ DF nY 81, de 
1989, que dispõe.sobre a adequação das Ta
belas de Empregos Permanentes e em Comis
são das Fundações do Distrito Federal que 
menciona, e dá Outras providências e as Í"eda
ções fin~i!> dos seguiÍltes-proJf:ios: Projetas 
de Lei do DF n~ 83, de 198Q, que.cria a Car~ 
reira Assistência Pública em Serviços SQciais 
do Distrito Federal, seus. cargos e empregos, 
fixa os -valores de seus vencimentqs e salários 
e dá outras próvidências; Projeto de Lei dO 
DF n~$4, de 1989", que cria a Carreiras Admi
nistração Pública e Atividades Culturais Íla 
Tabela de Pessoal da Fundação Cult~ral do 
Distrito Federal, seus empregos, fixa os valo~ 
res de,seu.s salários e dá _outras prOvidências; 
Projetô de Lei do @F n? 90, de 1989, que 
transforma a Esçola Classe 32 de 
Ceilâildia. effi Centro de Ensinei de 1~ GraU 
de Ceilândía, da Fundaçã9 Educacional do 
Distrito Federal e_ dá outras proviçlências; 
Projeto de Lei <jo DF n.~ 91, de 1989, que 
·altera as atribUiçóes e a composição do Con
selho. de Saúde do- Distrito Feàe~al, dispõe 
sobre vários. colegiadós da estrutura adminis
trativa do Governo do bistiito Federal e dá 
o~tr~ providências;. Projeto de Lei tlo DF 
n~ 92, de 1989, que cria a Carreira Assistência 
àE~ucação na Fundaç_ão Educacional_do Pis
trito Federal, seus empregos. fixa os valores 
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de seus salários e dá outras providências; Pro
jeto de Lei do DF n" 93, de 1989, que cria 
a Carreira Assistência Pública à Saúde do 
Distrito Federal, seus empregos,_fixa OS Valo
res de seus salários e dá outras providências 
e Projeto d~ Res.olução n~ 98, de 1989, que 
autoriza a Prefeitura Miliiícij:lã"fde Embu, Es

. tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos novos, a 3.343.646 Bónus do Tesouro 
Nacional- BlN, junto ao Banco do Estado 
de São Paulo SI A. Aprovados os pareceres, 

.. e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar Diniz, Assistente ad -hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se 
nhor Presidente, vai à l_mblicação~ 

Sala de Reuniões da Comlssaõ; 12 de de~ 
zembro de 1989 .. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 12 de dezembro de 1989 

Às quinze horas e vinte e oito rDinutos do 
dia doze de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Co
missão, sob a Presidência -do Senador Nelson 
Carneiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Sousa, N abor JúniOr e Divaldo 
Suruagy, reúne-se a Coiníssão Diretora. Au
sentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trab~os, 
o Senhor Presiâente concede a palavra ao 
Senador Pompeu de Sousa que, em seu pare
cer apresenta a redação final <:{as emendas 
do Senado ao Projeto _ _-de Lei da Câmara n" 
62, de 1989 (n" 571188, na Cas,Cde origem), 
que estabelece a obrigatoriedade de incidê.n
cia de correçáo monetária sobre as impor
tânciaS pagas com atraso pelas entidades e 
órgãos vinculados à administração pública, 
relativas aos contratos que especifica, e dá 
outras providências. Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomor Diniz, ASsiStente aa--hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Se-
nhor Presidente, vai á publicação. __ 

Sala de Reuniões <fa Comissão, 12 de de
zembro de 1989. - Senãdor Nelson Carneiro, 
Presidente. ' 

Reunião extraordinária, realizada 
em 12 de dezembro de 1989 

Às quinze horas e trinta minutos do dia 
doze de dezembro de um mil novecentos e 
oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Co
missão, sob a Presidência do Senador Ale
xandre Costa, Presidente em exercício, pre
sentes os Senadores Pompeu de Sousa, Lou
rembergNunes Rocha e Mendes_Canale, reú
ne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. AE:iertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente~ concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seus pareceres 
apresenta as red~ções_ finais do~ seguintes 
projetas: Projeto de Lei do DF no 51, de 
1989, que ratifica e mantém o Fundo de De
senvolvimento do Distrito Federal- Funde-

fc, c dá· outras providências; Projeto de Lei 
do DF n~· 62, de 198'9, qu-e altera dispositivos 
do Decreto-Lei n~·s2, de 26 de dezemQro 
d~_1966 e Projeto de l,ei do DF n~ 73, de 

.1989, que- dispise sObre feriados no Distrito 
Federal. Aprovados os pareceres, e nada 
mais h_avendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Leorhar"D"iniz, Assistente ad hoc, a presente 
Ata qUe, urna vez rubricada pelo Senhor Pre-
sidente, vai à publicação. -

Safã de Reuniões da. Comissão, 12 de de
zembro de 1989. _-Senador Alexandre Ços

. ta, Presidente em exercício. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 1~ d~_dez~~b~ de ~989 

Às dezoito horas e cinqüenta e cinco-minu
tos do dia doze de dezembro de um mil nove
centos e oitenta noVe, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Iram Saraiva, Presidente em exercício, pre
sentes os Senadores Pompeu de Sousa, Antô
nio Luiz Maya e Nabor Jú11ior, reúne-se a 
ComisSão Diretora. Aus-entes, por motivo 
justificãdo, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Pompeu de 
Sousa que, em seu párecer apresenta a reda
ção final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara no74, de 1989 (no 3.457/89, 

_na Casa .de origirri), Cjue in~iitUí a -Taxa de 
Fiscalização _dos Mercados de Títulos Mobi
liários e 'CI.á outras Providências. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar. o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assis_tente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, val à publica
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de de
zc;;.mbrQ _ _de 1989. - Senador Iram saraiva, 
Presidente em exercicio. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 13 de dezembro de 1989 

Às quatorze horas do _dia treze de dezem
bro de um mil novecentos e oitenta e nove, 
na Sala de Reuniões -da Comissão, sob aPre
sidência do Senador Ne!son._Çarneiro, Px:esi· 
dente, 'presentes os Senadores- Pompeu de 
Sousa, M6ndes Canale e Louremberg Nunes 
Rocha, reúne-se a Comissão Diretora. Au
sentes, por motivo justificado, os demais 
rilembros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Pre~idente concede a palavra ao 
SenadOr -POffij)eu de Sousa que, em seu pare
cer apresenta a redaçâo final do Projeto de 
Lei do Senãdo n9 45, de 1989, de autoria 
do Senador Ronan_ Tito, que.jnstitui pant os 
Estados, Distrito Federal e Municípios, cc;>m
pe-nsação finaitcelra pélo' resultado da explo
ração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia e\ete
rica, de recursos minerais em seus respectivos 
territórios, plataforma continental, mar terri
torial ou zona económica exclusiva, e dá ou
tras providências. Aprovado o parecer, e na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 

cu, Leornar Di~iz, Assisten~e ad hoc, a pre
sente Ata que; uma vez rubricada pelo Se
nhor .fresidente, vai à publicação, 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de de
zembro de 198.9. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinár:ia, realizada 
em 13 de dezembr:o de 1989 

Às vinte horas e __ quarenta e cinco minutos 
do dia treze de dezembro de um mil nove
centos e oitenta-e nove, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 
Senadores Pompeu de Sousa, Nabor Júnior 
e Divaldo Suruagy ;reúne-se a Comissão Di
retora. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao Senador Pompeu de Sousa que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolução n~· 86, de 1989, que dá 
nova redação ao art. 617 do Regulamento 
Administrativo do Senado FederaL Aprova
do o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção._ 

Sala de Reuniões da Comissão, B de de
zembro de 1989- -·Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião ex.traordinári,a, realizada 
em 14 de dezembro de 1989 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minu
tos do dia quatorze de dezembro de um mil 
novecentos e oitenta e nove, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidência do Se
nador Nelson Carneiro, Presidente, presen
tes os Senadores Pompeu de Sousa, Nabor 
Júnior e Divaldo Suruagy, reúne-se a Comis
são Diretora. Ausentes, por motivo justifia 
cado os demais membros da Comissão. Aber
tos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Pompeu de Sousa que, 
eri:J. seu parecer apresenta a redação do venci
do para o turno suplementar do Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado n" 155, de 1989, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
dispõe sobre a participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados da empresa, define 
sua participação rios ganhos econômicos re
sultantes da produtividade do trabalho para 
os efeitos do§ 4", do art. 218 da Constituição 
e dá outras providências. Aprovado o pare
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, la
vrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad boc, 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente. vai à publicação. 

Sala de Reuriiôes da Comissão, 14 de de· 
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 14 de dezembro de 1989 

Às dezoito horas e ·quarenta e seis minutos 
do dia quatorze de dezembro de um mil nove-
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centos e oitenta e nove, na saia de .R:euniões 
da Comissão, sob a Piesidêncía do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 
Senadores N abor Júnior; Antônio Luiz Maya 
e D1Vãldo Suruagy, reúne-se·a~Cóinissã9 Di~_ 
retora. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais menibros da Comissão.--Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao Senador Nal:!or Júnior que, em seu 
parecer apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n" 155,_de 1989, de autoria 
do Senador Edison Lobão, que dispõe sobre 
a participação dos trabalhadores nos luc"ros 
ou resultados da empresa, define sua partici~ 
pação nos ganhos económicos resultantes da 
produtividade do trabalho para os efeitos do 
§ 4" do art. 218 da Constituição e dá outt:as 
providências. AproVado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a Presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publícação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de de
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 14 de dezembro de 1989 

Às dezoito horas e quarenta e sete minutos 
do dia quatorze de dezembro de um mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reun!ões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, presentes os 
Senadores Pompeu de Sousa, Antônio Luiz 
Maya e Nabor Júnior, reúne-se a Comissão 
Diretora. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Coritissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Pompeu de Sousa que, 
em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Lei dci DF n·' 85, de 1989, 
que altera a Lei n~ 33, de 12 de julho de 
1989, e dá outras providências. Aprovado o 
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se
!].hor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad 
hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuníões da Comissão, 14 de de
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 14 de dezembro de 1989 

Às dezoito horas e quarenta e oito minutos 
do dia quatorze de dezembro de um mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Nelson Carne'iro, Presidente,_ presentes os 
Senadores Antônio Luiz Maya, Divaldo Su
ruagy e Louremberg Nunes Rocha, reúne-se 
a Comissão Diretora.- Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Antônio LuiZ 
Maya que, em seus pareceres apresenta 'as 
redaçóes finais dos seguintes projetos: Proje
to de ReSolução n!'_99, de 1989, que autoriza 
o GovernO do Estado do Rio de Janeiro a-

contrat_a_r operação de crédito externo nova
lor deUS$ 6,000,000.00 (Séis milhões de dóla
res arnericanus)~ PrOjeto de Leí do Senado 
n" 189, de 1989, de a.itoria do Senador Fer- · 
nando Iftbniique Cárdos~f, que altera e acres~ 
centa dispositivos à Lei n'; 4.215, de 27 de 
abril de 1901, -que dispõe sobre -o Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil; Projeto 
de Lei do Senado 381, de 1989, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que prorroga 
o praió'' de ocupação d'e imóvel funcional lo~ 
calizado no Distrito Federal; Projeto de Lei 
do Senado n!' 389, de 1989, de autoria do 
Seriiido~ Márcio Lace-rda, que dispõe sobre 
a tramitação de medida provi~ria e dá outras 
providências_e Projeto de Lei do DF n~ 95, 
de t989, que cria no TribUitar de Contas do 
Distrito Federal, a Carreira Administração 
Pública, com seus reSpectivos cargos, fixã ()S 

valores de seus vencimentos e dá outras pro· 
vidências. Aprovados os pareceres, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente: 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Leomar Diniz, Assist~nte. ad hoc, a presente .. 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Pre-
Sidente, vai à publicação. , 

SaJa _de Reuniões da. Comissão, 14 de _de-:<. 
zembro de 1982.-~Senã.dor Nelson Carneiro,. 
Presidente. 

Reunião extraordi_nária, realizada 
em 14 de dezembro de 1,989 

Às deienOVe horas e quinze minutos do-· 
dia quatorze de dezembro de uro mil nove-
centos e_ oitenta e nove, na Sála de Reuniões 
da ComisSão, sob a Presidência do Senador 
Nelson CarneirO, Presidente, p·resentes os · 
Sênadores Pompeu de Sousa, Antônio Luiz , 
Ma_ya e Nabo_I:_Júnior, re_ún_e~se a Comissão 
DiretOra. Ausentesrpor motivo justificado, 
os demais membros da Comissãó. AbertOs 
os trabalhos, ó: SenhO'T Presidenti~ coO:Cede 
a palavra ao Senador Pompeu de Sousa que;
em seu parecer apresenta a redação final do 
Projeto- de_ L~i qo DF n~ }4, d_~ J989, que 
autoriza o Distrito FC:deral a alienar imóveis. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo_ 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer~ 
rada a reunião, Javran,do eu, Leomar Diniz,. 
Assisten[e ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publícação. _ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de de-'-. 
zembro de 1989. _-Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 14 de dezembro de 1989 

Às dezenove horas e vinte e três minutos 
do dia quatorze _de deZembro de um mil nove- · 
centos e- oitenta e nove, na Sala de Reuniõe'S 1 

da Comissão, 'sob"a Presídêncià do Senador · 
NelSon Carneiro, PreSidente, presentes_ 95 ~ 
Senadores Aricônio Luiz Maya, Divaldo .su~·· 
ruagy e Pompeu de Sousa, reúne·se a Comis· · 
são Diretora. Ausentes, por ni.otivo justifi
cado, os demais membros da Comissão,._ 
Abertos Os trabalhos, o_ Senhor Presidente_ 
concede a" palavra ao.- Senador António Luiz 
Maya_ que, em seu parecer apresenta a reda-

ção final do Projeto de Lei do Senado n" 
286, de 1989, de autoria da" Comissão Dire
tora, que altera e acrescenta disposições â 
Lei o1'6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada 
pela Leí n~> 6 .. 964, de 9 de dezembro de 1981, 
que "d~fine a situação jurídica do estrangeiro 
no Brasil e dá- outras providências". Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião~ lavrando eu, Leomar Dini:z, Assistente 
ad hoc, a presente Ata· qUe, um'a vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção. · 

Sala de Reuniões da CortüSsão, 14 de dé
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente.-

ReuniãO extraordinária, realizada 
em 14 dé deZembro de 1989 

Às Jezenove hora~ e vinte e cinco ~inutos 
do dia qu:âtO'rze de dezembro de um mil nove· 
centos e oit'enta-e riove~ na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Iram Saraiva, presidente em exercício, pre· 
sentes 'os Senadores. Antonio Luiz M(lya, 
Pompeu de Sousa ~e Louremberg Nunes Ro~ 
cba, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes_, por motivo justifiCadO; Os-demais mem· 
bros da Comissão. Abertos os_ trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Se-. 
nadar Antonio Luiz Maya, que, em seu pare
cer apresenta a .redação final do Projeto de 
Resolução'n~ 100, de 1989,. que autoriza o 
Governo do Estado do Ceará a contratar ope
ração de crédito externo no valor de até US$ 
89.,700,000.00 (oitenta e nove niilhões e sete
centos mil dólar_es ameriCanos f, junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a. tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada.a, reunião, lavrandQ eu, Leoma.r 
Diniz, AssisteDte ad hoc, a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Rel,Uliõ.es da Cornis.sâo, 14 de de
zembro de 1989. -Senador Iram Saraiva, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 14 de dezembro de 1989 

. Às dez~nove hor~s e quarenta minutos do 
dia qliatorz~ -de.-dezembro de um_mil nove
centos e oitentâ 'e nove. na Salã. de Reuniões 
da Comissão, Sob a Presidêncía do Senador 
Nelson Carneíro, Presidente, presentes o~ 
SenadOres Antonio- Luii M.a,Ya, Pompeu de 
Sousa e Nabor Júnior, reúne-se a Comissão 
Direióra. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalho~,_ o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Antonio Luiz Maya 

__ que, em seu parecer apresenta a redaçãaiinal 
.do Projeto de Lei do DF n9 78, de 1989, 
que autoriza a desafetação do domínio de 
bem de uso comum do povo, dentro dos lhni~ 
tes teriitoriais do Distrito Federal. AproVado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assisterite 
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ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri· 
ca~a pelo Senhor Presidente, vai ã publica
ção. 

Sala das Reuniões da Comissão, 14 de ae- -
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordinária, realizada 
em 15 de dezembro de 1989 

Às doze horas e trinta minutos do dia quin· 
ze de dezembro de um mil novecentos e oiten
ta e nove, na Sala de Reuniões de Comissão, 
sob a Presidência do Senador Iram Saraiva, 
Presidente em exercício, presentes os Sena· 
dores Pompeu de Sousa, Antonio Luiz May(l 
e Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Co
missão Diretora. Ausentes, por motivo justi· 
ficado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Pompeu de 
Sousa que, em seus pareceres apresenta as 
redações finais dos seguin~es projetes: Proje
to de Lei do DF n~ 96, de 1989, qtie autoiiza 
a desafetação de domínio de bem de uso co
mum do povo, dentro dos limites territoriais 
do DistritO Federal; Projeto_de Resolução 
n~ 96, de 1989, que dispõe sobre a remune
ração dos servidores do Senado Federal, alte
ra as Tabelas de referência de vencimentos 
e de gratiffcaçõeS e -dá ·outras providências; 
Projeto de Resolução n~ 101, de 1989, que 
autoriza o Governo da União, por intermédio 
do Ministério da Aeronáutica, a contratar 
operação de crédito externo no valor de até 
FB 85.000.000,00_(oitenta e cfucO riiilliôes ae· 
francos belgas), ou seu e_q~jvalente em outra 
moeda, junto ao Générale Bank S/ A.; Proje
to de Resolução nu 102, de 1989, que autoriza 
a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -Ele
tro.brás, e suas subsidiáiias, a OOnüatar ope
ração de crédito externo, com garantia da 
União, no valor de até US$ 965,000,000.00 
(novecentos e sessenta e cinco milhões de 
dólares americanos); Projeto de Resolução 
no;> 103, de 1989, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Porto Velho, Estado de Rondô· 
nia, a contratar operação de crédito no valor, 
correspondente, em cruzados novos, a 
12.000.000 Bõnus do Tesouro Nacional -
BTN; Projeto de Resolução n~ 104, de 1989, 
que autoriza a Centrais Elétricas do Norte 
- Eletronorte, a contratar operação de cré
dito externo, com garantia da União, no valor 
de até DM 22.!34.694,00 (vinte e dois mi· 
lhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos 
e noventa e quatro marcos alemães), junto 
ao Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW 
da Alemanhã; Projeto de Resolução n9 105, 
de 1989, que autoriza a Centrais Elétricas 
do Norte do Brasil- Eletronorte, a contratar 
operação de crédito externo, Com-gara:ntia 
da União, no valor de até US$ 1,020,000.00" 
(um milhão e vinte mil dólares_ amerióanos), 
junto ao "Exporte DevelopãiCnt Corpora
tion- EDC"; Projeto de Resolução nv 106, 
de 1989, que autoriza o Go_verno da-Ünião, 
através do Ministério da Aeronáutica, a con
tratar operação de crédito externo no valor 
de até US$ 2!7 ,000,000.00 (duzentos e dezes· 

sete milhões de dólares americanos); e Proje
to de Resolução n~ 107, de 1989, que autoriza 
o Governo do Estado do_ Rio de Janeiro a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es· 
ta do do Rio de Janeiro - LFTRJ, em mon· 
tante equivalente ao valor das 81.367.097 Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ, que serão resga
tadas no primeiro semestre de 1990. Apro
Vados os pareceres, e nada mais havendo a 
tratar, o Se~hor Presidente_. Qá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, LeomarDiniz,-Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

.. Sala de Re1,miões da Comissão, 15 de de· 
zembro de 1989. - Senador Iram Sarai_va, 
Presidente em exercício. 

-Reunião extraordinária, realizada 
em 15 de dezembro de 1989 

Às quatorze horas e dez minutos do dia 
qUinze de dezembro de um mil novecentos 
e oitenta e nove, na Sala de Reuniões da 
Comissãô, sob a Presidência do Se:riador Ale
xandre Costa, Presidente em exercício, pre
sentes os Senadores Pompeu de Sousa, Lou
rembergNunes Rocha e Mendes Canale, reú
ne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da 
·comissão_. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seus pareceres 
a_Eresenta as redações finais do seguintes pro
feiOs: Projeto de Lei do DF no 79, de 1989, 
que_ introduz_ alterações no Código Tributário 
dO DistritO Fedáal, instítuído pelo Decre: 
to-Lei no 82,.de 26 de dçz_embro de 1966, 
e dá outras providências; __ Projeto de Reso_
lução n9108, de 1989, que autoriza o Governo 
da União, através do Ministério da Aeronáu
tíca, a contratar operação de crédito externo 
nomcintante de até US$ 35,000,000.00 Hrinta 
e dnco milhões de dólares americanos), ou 
o~seu equiVã1ente ein outrã. moeda, junto _à 
Export Dt!-velopnient Corporation - EDC; 
Projeto de Resolução-no;> 109, de 1989, que 
autoriza a assinatura do Aditivo n9 4 ao con-
trato celebrado entre a República Federativa 
do -Brasil e a ~ungari:3n I:~reign Trading 
Company; Projeto de Resolução n9 110, de 
1989, que autoriza a Centrais Elétricas do 
Sul do Brasil SIA -EL.ETROSUL, a ultimar 
aditivo contratual à operação de crédito ex
temO, fínD.ada em 12 de maio de 1982, com 
consórcio de bancos sob a liderança do Lloyds 
Merchant Bank Limited; Projeto de Reso· 
lução n~ ill, de 1989, que autoriza o governo 
do Estado de Santa Catarina a contratar ope
raÇão de crédito externo no valor de até llS$ 
33,000,000~00_{trllita- e "tiês illilhões de dóia· 
res ãmericanos), ou seu ·equiValente em ou
tras moedas; Projeto de Resolução n9 112, 
de 1989, que autoriza o governo do Estado 
de Santa Çatarina a elevar em caráter excep
cional e temporariamente, o limite de sua 
dívida consolidada interna, para fins de emis
são de Letras Financeiras do Tesouro do Esk 
tado de Santa Catarina - LFTSC, em valor 

equivalente ao do resgate de 63.245A65 Le· 
tras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina, vincenda:s no primeiro se
mestre de 1990; projeto de Resolução n• 
113, de 1989, que autoriza o governo da 
União, através do Instituto -~acional de As
sisténcia Médica da Previdência Social, a con
tratar operação de crédito externo no valor 
de até US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco mi 
lhões de dólares americanos), junto ao Ex
port-Imporet Bank of the United States -
EXIMBANK; Projeto de Resolução n9 114, 
de 1989, que autoriza a PrefeitUra Municipal 
de Araxá, Estado de Minas Gerais, a contr~
tar operação de crédito externo no valor de 
até US$ 13,000,000.00 (treze milhões de dóla
res americanos); e Projeto de Resolução rf 
115, de 1989, que altera a Resolução n9 50, 
de 14 de setembro de 1989. Aprovados .os 
pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publica· 
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão; 15 de de
zembro de 1989. -Senador Alexandre Cos· 
ta, Presidente em exercício. 

Reunião extraordinária, realizada 
em IS de dezembro de 1989 

Às quatorze horas e dezoito minutos do 
dia quinZC? de dezembro de um mil novecen
tos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da COmissãO, sob a Presidência do Senador 
Nelson CarneirO, Presidente, presentes os 
Senadores Pompeu de Sousa, Nabor Júnlor 
e Divaldo Suruagy, reúne-se a Comissão Di· 
retora. AuSentes, por m-otivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a pal
vra ao Senad~r Pompeu de Sousa que, eni. 
seus pareceres apresenta as _seguintes reda
ções: Redação d~ vencido para o turno suple
mentar do substitutivo ao Projeto de Reso
lução n~ 61, de 1989, que dispõe sobre limites 
globais e condições para as operações de cré
dito interno e externo dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias e estabelece limi
tes e condições para a concessão de garantias; 
e R.edação do vencido para o turno suple
mentar do Substitutivo ao Projeto de Reso
lução n9 62, de 1989, que dispõe sobre limites 
globais para as operações de crédito externo 
e interno da União, de suas autarquias e de
mais entidades control;;~.das pelo Poder Públi
co- Federal e estabelece limites e condições 
para a concessão da garantia da União em 
operações- de crédito externo e interno. 
Aprovados os parec~res, e nada mis havendo 
a tratar, ô SenhOi Presidente. dá por encer· 
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, 
Assistente ad hoC, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de de
zembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, 
Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLV QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1990 .. BRASÍLIÃ- DF 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 49• SESSÃO, EM 9 DE 
MAIO DE 1990 

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - A viso do SecretárloMGeral da 
Presidência da República 

-N~ 490!90; encaminhandO informa
ções prestadas pela Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimento no 
39/90, de autoria do Senador Jamil Had
dad. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Emendas n!" 1 e 2, de Plenário, ofe-

recidas ao Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado n9 190/89, que dispõe sobre 
a venda e revenda de combustíveis deriva
dos de petróleo, álcool carburante e ou
tros combustíveis derivados de matérias
primas renováveis.. 

-Emendas de Plenário ao· Projeto de 
Lei do Senado n• 249/89, que altera, atua
liza e consolida a Lei n~ 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, que regula os direitos 
autorais, 

1.2.3- Requerimento 

- N~> 98/89, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n' 35/90-Gomplemen
tar, que dispõe sobre o Adicional ao Im
posto de Renda, de que trata o inciso II 
do art. 155 da Constituição FederaL 

1.2.4- Comunicações da Presidência 

-Abertura das inscrições para inter
pelações a Sr' MiniStra Zélia Cardoso de 

SUMÁRIO 
Mello, que comparecerá ao Senado ama
nhã, às 15:00 horas, 

-Recebimento d_o anteprojeto de lei, 
de autoria do Deputado AugustO Carva
lho, que dispõe sobre a realização de audi
toria ambiental no Distrito Federal nas 
condições que disciplina. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM, 
BERG --ConSiderações sobre projetas 
de lei apresentados por S. Ex~ em sessões 
anteriores, visando à criação de mercado 
secundário para os ·cruzados novos repre
sentativos de CQIDas e depósitos bloquea
dos pela reforma monetária e à .utilização 
pelos mutuários do Sistema Finaticeiro da 
Habitação de recursos em cruzados novos 
para quitação do saldo devedor do finan-
ciamento. -

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
- Política salarial do Plano BraSil NoVo. 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Especulações sobre a extin
.ção do Departarrrento Nacional de Obras 
Contea as Secas-- DNOCS. 

1.2.6- Leitura de projeto 

-Projeto de Resolução n9 17/90, de 
autoria do Senã.dor Marco Maciel, que 
niodifica o § 79 do art. 65 do Regimento 
Interno. 

1.2. 7 - Apreciação de matérias· 

- Redação final do Projetei. de Lei do 
DF n~ 4/9Ú, que transforma a Escola Clas
se Granja das Oliveiras em Centro de En
sino P,e 1~" Grau Gr~ja das 01iveiras, da 

Fundação Educacional c;lo Distrito Fede
ral, e dá outras providências. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n~ 99/90. A 
sanção do- Governador do Distrito Fede
raL 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF'J+l' 5/90, que cria as Escolas Classes 
e o Centro de Ensino que menciona na 
Fundação Educacional do Distrito Fede
ral, e dá outras providências. Aprovada, 
Dos termos do Requerirhento n1> 100/90. 
A sanção do Governador do Distrito Fe
deraL 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n~ 18190, que dispõe sobre reorgani-' 
zação administrativa na Fundação Educa
cional do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. Aprovada, nos tef!UOS do Re
querimento n1' 101, de 1990. A sanção do 
Governador do Distrito Federal. 

1.3-0RDEMDODIA 

___ R(!;querimento n~ 48, de 1990, de auto- _ 
ria do Senador Humberto Lucena, solici
tando, nos termos regimentais, a trans
crição nos Anais do Senado dos eçi_itorlais 
de O Estado de S. Pãulo, publicados em 
20 de março do corrente ano, intitulado 
"A Destruição da Ordem Jurídica", "A 
Face Real do Brasil Novo" e "O Caos 
Econélmico"._Aprovado, após usarem da 
palavra os Srs. Leite Chaves e Mansueto 
de Lavor. 

1.3.1- Questão de ordem 

Levantada pelo Sr. Cid Sabóia de Car-
valho, relativamente à designação-, pela 
Presidência, de relator pai:3 o Projeto de 
Resolução n9 185/88, que altera a estru
tura básica do Senado Federal. 
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PASSOS PORTO 
D~retor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA 
O.retor Administra1ivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
O~retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Onetor Adjunto 

1.3.2- Pronunciamento 

SENADOR JUTABY MAGA
LHÃES - Posição de S. Ex• quanto à 
tramitação do Projeto de Resolução n~ 
185/88. -

1.3.3 - Ordem do Dia (continuação) 

Requerimento n~" 70. de 1990, de aUto
ria do Senador Odacir Soares, solicitan-
do, nos termos regimentais, a transcrição, 
nos Anais do Senado, da matéria pubJiw 
cada na revista Veja de 18 de abril do 
corrente ano, sob o título "Carta ao Leitor 
-Prova de Vitalidade de Democracia". 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. Odaw 
cir soares. 

Requerimento n~ 75, de 1990, de _auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, solici
tando, nos termos regimentais, a trans
crição nos Anais do Senado, do discurso 
pronunciado pelo Deputado Ibsen Pinhei
ro, Líder do PMDB na Câmara dos Depu
tados, no dia 18 de abril do corre-nte ano. 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Mauro Benevides. 

Requerimenfõ -n9 84, -de- f990, do Sena
dor Louremberg Nunes Rocha, solicitan
do, nos termos regimentais, a retirada em 
caráter definitivo- do Projeto de Lei n~ 8, 
de 1990, de sua autoria, que estabelece 
tratamento jurídico diferenciado, simpliw 
ficado e favorecido, nos campos adminisw 
trativo, tributário, previdenciário, credi
tício e· de desenvolvimento empresarial 
para as microempresas e empresas de pe
queno porte, cria o Fundo de Desenvol
vimento Empresarial e dá outras provi
dências. Aprovado. 

Proposta de Emenda à Constituição n~" 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágnifo ao ait. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. Votação adiada por falta 
de quorum qualificado. 

EXPEDIENTE . 
CENTIIO OlllAFICO DO SENADO fEDEIUU. 

DIAIIIO DO C-NO IIIACIONAL 
Impresso sob a responutuhdade da Meu do Sen~o Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ································~-···n~·--""·--- Cr$1.069,00 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
4, de 1989, de autoria do Senador Leo
poldo Peres e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 6~ ao art. s~ do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitó
rias. Votação adiada Por falta de quorum 
qualificado. 

Projeto de Lei do DF n~ 19, de 1990, 
de iniciativa do Governador do DistiitO 
Federal, que cria o Distrito de Limpeza 
de Ceilândia, na estrutura administrativa 
do serviço autónomo de limpeza urbana 
e _d~ oú~ras providências. Aprovado. À 
ComissãO Diretoia para i'edação final.-

Proposta de Emenda à Cons'tituição n~ 
s,:de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros senhores Senadores, 
que -dispõe sobre a remuneração dos De
putados Estaduais e dos Vereadores_. 
Usam da palavra em sua discussão os Srs. 
Carlos Patrocínio, Mansueto de Lavor e 
Leite Chaves (4• sessão). , 

Proposta de Emenda à Constituição n"' 
6/89, de autoria do Senador Marcos Men
donça e outros Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo 
-a-criação e definindo a competência do 
Conselho Nacional de Remuneração Pú
blica. Em fase de discussão ( 4' sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
1/90, de autoria do Senador Mareio Lacer
da e outros Senadores, que acrescenta dis
positivoS aO Ato das Disposições .Constiw 
tucionais Transitórias da Constituição Fe
deral. Em fase de discussão ( 4' sessão). 

1.3.4 - Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

Requerimento n9 98190, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.5- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR LEITE CBA VES - Im
penhorabilidade da casa própria. 

SENADOR JOÃU MENEZES, como 
Uder- Potencialidades da Amazónia e, 
em particular, do Estado do Pará. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES -Inconstitucionalidade da Mew 
dida Provisória n9 150, de 1990. 
- SENADOR NELSON WEDEKIN -

Falta de programas de apoio a micro e 
pequenas empresas no Estado de Santa 
Cat~Jina_. 

SENADOR MARCO MACIEL -
Apelo ao Governo Federal, no sentido 
da implantàção em Pernambuco de nova 
refinaria de petróleo programada para o 
Nordeste. 

SENADORODAC!RSOARES'-Os 
cartéis na economia nacional. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
- Homenagem póstuma ao Professor 
Manuel Lima Soares. 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA 
-Congratulando-se com_o Instituto Na
ciOnal dO Livro dõ Ministério da Cultura, 
pela reedição das obras completas do es
critor Tobias Barreto. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM -
SESSÕES ANTERIORES 

-Do Senador Roberto Campos, pro
nunciado na sessão de 3-5-90. 

-Do Senador Jutahy Magalhães, prow 
nunciado na sessão P.e 7-5~. 

3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SE· 
NADO FEDERAL -

N~ 58 a 67/90. 

4- MESA DffiETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6 - CoMPOSIÇÃO DE COMISSÕEs . 
PERMANENTES 
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Ata da 49~ Sessão, em 9 de maio de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya 

ASI4HORASE30MINUTOS,AC1fAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Áureo Mello- Odacir Soa
res - Ronaldo Aragão - J arbas Passarinho 
-Moisés Abrão - Antonio Luiz Maya -
João Castelo - Alexandre Costa - Edison 
Lobão - João.Lobo -Chagas Rodrigues 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Bene
vides - Carlos Alberto -- Lavoisier Maia 
-Marcondes Gadelha- Humberto Lucena 
-Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney 
Maranhão - Mansueto de Lavor - João 
Lyra - Teotónio Vilela Filho - Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Via
na - Jutahy Magalhães - Gerson Cam.ata 
-João Calmon - Afonso Arinos - Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro- Mata Macha

, do- Ronan Tito- Mário Covas- Irapuan 
Costa Júnior - Pompeu de Sousa - Mau
rício Corrêa- Meira Filho- Márcio Lacer· 
da --Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Derzi- Wilson Martins- Leite _Chaves
Jorge Bornhausen- Dirceu Carneiro- Nel· 
son Wedekiri -Alberto Hoffmann -José 
Paulo Biso!- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci· 
menta de 51 Srs. senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deús1 iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1'' Secretário.piocederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE . 
AVISO DO SECR)::TÁRIO-GERAL 

DA PRESIDÊNCIÁ DA REPÚBLICA 

N? 490/90, de 8 do corrente més, encami
nhando informações prestadaS pela Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre 
os quesitos constantes do Requerimento n" 
39, de 1990, do Senador Jamil Haddad. 

PARECERES 
PARECER N• 121, DE !990 

Da ComiSSãO de Assuntos Económi
cos, sobre as Emendas n~1 l e 2, de Plená
rio, o,ferecidas ao Substitutivo aprovad.o 
por esta Comissão ao- PLS n? 190, de 
1989, que "dispõe sobre a venda e reven
da de combustíveiS derivados de petró-

. leo, álcool carburante e outrOs combus
tíveis derivados de matérias-primas re
nováveis". 

Relator: Senador Jorge Bornhausen 
Aprovado nesta Coniissão Dos territcis do 

Substitutivo de minha autoria, ·mereceu o 

PLS n~ 190/89, em virtude de recurso aO--Ple
nário da CaSã, requerido pelo Senador Moi
sés Abrão, com o devido apoiamento regi· 
mental, duas emendas. 

Uma inicial apresentada pelo Senador Jar
bas Passariilfw,aUtor também da emenda pri
meira ao projeto original, através da qual 
Sua Excelência coriSagrou a livre concorrên· 
cia e a liberdade de iniciativa, razão pela qual, 
na qualidade de Relator, acolhi, introduzindo 
seus princípios no SubstitutiVo aproVado nes
ta Comissão. 

Já, no entanto, a atual emenda, em que 
pese as razões apontadas, faz retornar o po
der decisório apriorístico do CNP, contra
riando a intençãO legislativa de eliminar o 
tipo de cartório que se apresenta no setor. 
Por isso, com toda a admiração que dedico 
ao ilustre Senador, me vejo obrigado à mani· 
festação pelo não acolhimento da'emenda. 

A segunda emenda do também eminente 
Senador Nelson Wedekin, visa acrescentar 
ao inciso I. do an._s~ a determinante: " ... , 
provendo sua observância". Na verdade essa 
determinação, da maneira exposta, está _pre
vista no inciso II do mesmo artigo, qUando 
.comete ao CNP a fiscalização do .exercício 
das atividades disciplinadas na lei. Ressai· 
tando a importânCia dbste dispositivo para 
o equihbrio do sistema mas, ressaltando tam
bém, que "fiscalizar", como foi -aprovado, 
é a maneira mais simples, clara e aliás consa
grada de "prover observância". sou pela ma· 
nutenção da redação aprovada e pelo não 
acolhimento desta emenda. 

Dadas as alterações introduzidas pelo novo 
Goveino Federal, atra_vés:de Med~das Provi· 
sórias, no que diz respeito a sua estrutura 
organizaciOnal e nomenclatura, e com funda
mento exatamente nestes aspectos, proponho 
aos senhores membros desta Comissão as se
guinteS: Emendas: 

EMENDA 3-CAE 
O caput do art. 5", em decorréitcia da 

extinção do CNP, passa a ter a seguinte reda-
ção: --

"Art. 5? Compete ao Poder PUbli
co, entre as atribuições inerentes à quali
dade de responsável pela manutenção 
dos objetivos no art. 2~:·• 

EMENDA 4-CAE 

O § 39 do art. 6~, pelo mesmo motivo 
da extinção do CNP e -aglutinação -da ex· Pasta 
das Minas e Energia ao Ministério da Infra· 
EstrUtUra, tem sua redação alterad~ assim: 

"Art. 6" ............. -..................... . 

§ 3~ Fica ãSSeg-uraao ao--ãutuado,a
través de processo regular, amplo direito 

de de-fesa, inclusive mediailte recurso_, 
cOm efeitÕ suspenSiVo, ao Ministro de 
Estado respectiva da área, no prazo de 
30 (trinta) días a contar da data da notifi
cação da decisão de primein~ instância." 

Finalmente, ainda sob o aspecto redacio
nal, em virtude do acolhimento da Emenda 
proposta pelo Eminente Senador GOmes de 
Carvalho e aprovada por essa Comissão; da 
desnecessária vinculação dos revendedores a 
uma única distribuidora, sugiro a redação_ se~ 
guinte ao item I ao art. 4", ao fnvés de" .. .ins
talados pela respectiva distribuidOra ... , pas
saria a vigorar:" 

EMENDA 5- CAE 

'"'"Art. 4" ............. .. 
I - aos Postos Revenderores: a 

aquisição, junto às Distribuidoras, e ven
das, no varejo, de combustíveis de uso 
automotivo, realizada através de equ_ip~· 
mentes de medição, instalados por Dis
tribuidoras, nos locais destinados ao 
atendimento ao público consumidor;'' 

Tais emendas não promovem. quaisquer 
alterações nos objetivos da norma já apro
vada por esta Comissão, senão a de adaptá-la 
e torná-la, da forma ora proposta, sempre 
cabível sua aplicabilidade. 

por isso as proponho e sugiro sejam 
aprovadas. · · 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1990. -
Severo Gomes, Presidente -Jorge Konder 
Bor0hausen, Relator- Cid Sabóia- Mário 
Covas- Fernando Henrique- Ronaldo Ara
gão - DirCeu, Carneiro - Meira Filho -
Teotónio Vilela Filho - Mansueto de Lavor 
- Jamil Haddad - João Calmon'- José 
Fogaça. 

PARECER N• 122, DE 1990 

Da Co_missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre as emendas de Plenário 
apresentadaS ao Projeto de Lei cio Senado 
n9 249, de 1989, que "altera, atualiza e 
consolida a Lei n~ 5.988 de 14 de dezem
bro de 1973, que regula os direitos auto
rais". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Cirvalho 
Esta Comissão, no dia 8 de março do cor

rente ano, acolheu o Paracer no 38, _de 1990, 
concl1;1indo pela aprovação, com algumas ai· 
terações, do Projeto de Lei do Senado n• 
249, de 1989, de autoria do ilustre Senador 
.J;..uiz Viana Filho, que "altêra, atualiza e con
solida _a Lei n~ 5.989, de 14 de dezembro de 
1973, que regula os-díreitos autorais". 
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Diversos Senadores. no prazo regimental, 
subscreveram recurso com o propósito de ver 
a matéria submetida à decisão do Plenário 
desta Casa. 

Apresentou o nobre Senador Jamil Had· 
dad 25_(vinte e cinco) emendas na confor
midade do que facultam as normas proces· 
suais parlamentares. 

Cumpre-nos, agota, apreCiar cada uma das 
proposições de iniciativa do representante do 
Estado do Rio de Janeiro. 

EMENDAN"l 

Tem por objeto suprimír da parte final do 
art. lP do Projeto da expressão: 

" .. , e os direitos que lhe são cone· 
xos." 

Entende o autor necessária a medida por 
constituir-se a expresSão "direitos do autor" 
uma terminologia internacionalmente acata
da. Assim, nada estaria a justificar a expres~ 
são final. 

Ocorre que a Lei n~ 5.989/73 já consagrava 
a expressão cuja elimiilação oia é pretendida. 

O moderno direito autoral, contempla se
gundo tendência universal, direitos outros 
além dos propriamente autorais: Nestas con
dições, parece~nos necessário preservar uma 
redação que melhor explicita o âmbito mate
rial da lei. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDAN'2 

Pretende-se qualificar como bem móvel 
não os direitos autorais em si mas a própria
obra intelectual. 

Diz~se, na justifi.cição, invocando a Decla
ração Universal dos Direitos do Homem, que 
somente a obra pode ser considerada "bem 
móvel" e não os direitos autorais na sua am
plitude global. 

Na verdade, a redaçáo dada ao art. 29 con· 
sagra expressão universalmente acatada no 
mundo jurídico, nada justificando a preten
dida inovação. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDAN°3 

Diz o autor da Emenda que o texto original 
enseja um privilégio ao" considerar reprodu
ção a c6pia de obra contida em fonograma. 
Por esta razão, pretende ver eliminado do 
art. 4, inciso IV, in fine, a palavra "fono
grama". 

Ao contrário do alegado, o texto· original 
amplia o campo de proteção dos direitos au
torais na medida em qu-e equipara à repro
dução a multiplicação dos fonogramas. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDAN'4 

Sugere-se a supressão in-tegial da alfnea a 
do inciso VI do art. 4° do Projeto. Assim 
se justifica a iniciativã:· -

"Em se tratando de matéria doutri
nária. a expressão "colaboração" não 

serve ao direito 'autoral, pois o termo 
carece de_ precisão jurídica para firmar 
co"riCI'etãmente, ~o fato gerador dos direi
tos de autor: a criação intelectual. 
. A obra criaqa por dois ou mais_autores 
é coletiva (objeto da alfnea h), e foi pro
duzida com o empenho e anuência de 
seus cc-autores, caso contrário, nã9 seria 
concluída." 

Mais uma vez, estamos em face do dispo
sitivo constante, há longo tempo, do campo 
dos direitos ini.ateriais. A Lei n~ 5.989 de 
14-12-73 (art .. 4, VI, a) consagra o preceito, 
não se tendo notícia, até o momento, de qual
quer crítica fundada a respeito da matéria. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDA NoS 

Segundo o ilustre congressista autor da 
emenda, faz-se necessáriO suprimir a defin
ção da obra .anónima, constante do art. 4°, 
VI, b do Projeto, para, em seu lugar, inserir 
a seguinte conceituação de obra coletiva: 

"Q-uando tem o concurso de diversos 
autores." 

Parece-nos que o conceito de obra de auto
ria plurima já ficou suficientemente_definido 
na alfnea precedetne (art. 4, VI, a). Quanto 
à descrição legal de "obra anónima", enten
demos imprescindível a sua preservação para 
maior clareza do texto. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDA N•6 

Visa a supressão da alínea i do inciso VI 
do art. 49 do Projeto. Segundo o autor, o 
téXto "enseja um erro incontornável". a sa
ber: 

"Audivisual é um sistema pelo qual as pes
soas podem observar um fenômeno. ou men
surar as CQisas pelos sentidos da audição e 
da_visão. Aqui, no caso, é um processo de 
fixação da coisa criada, isto é, preconcebida." 
~ rçdação original, não obstante as consi

derações acima expendidas, melhor se ajusta 
às necessidades do momento e à evolução 
do direito imateriaL 

Pela rejeiçao da emenda. 

EMENDAN•7 

Trata-se de dar nova conceituação às figu
ras de editor, produtor fonográfíco e proàu
tor cinematográfico. · 

Enquanto o projeto tipifica o editor como 
sendo a pessoa que "adquire o direito exclu
sivo de reprodução gráfica da obra", a emen
da liniitil este conCeito àqueles que são autori
zados " ... pelo autor a reprodução gráfica 
da obra". 

A prática contempOrânea revela que, na 
vasta maioiiã dos casos, o responsável pela 
edição de determinada obra, de fato, adquire 
direitos exclusivos sobre ela. Assim sendo, 
não nos 'pai-ece pertinente a inovação. 

Quanto às figuras dos produtores fonográ
ficos e audiovisuais (ou cinematográficos), 

entendemos descabida a alteração proposta 
pois são eles que, efetivamente. assumem a 
iniciativa do empreendimento (consoante 
consta do Projeto), nunca constituindo-se em 
meros titulares de autorização para editar o 
fruto do trabalho intelectual alheio. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDA N'8 

o-Art. 5~-do texto original declara serem 
insuscetíveís de cair no domínio da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu
nicípios as " ... obras por eles simplesmente 
subvencionadas". 

Já a emenda pretende sujeitar ao mesmo 
regime as pessoas de direito privado. 

A inciativa é discpiciluda já que não se_ 
Vislumbra a possibilidade legal de os entes 
particulares virem a ser titulares de direito 
só reconhecidos ao Estado. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDAN•9 

Deseja~se a supressão dos_§§ 1~ e z~ do 
art. 59 do projeto que prevêm: 

"Art. 5• ....................... . 

§ 1~ Pertencem à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal ou aos Municípios, 
os manuscritos de seus arquivos, biblio
tecas e repartições. 

§ 29 AS empresas e sociedades, civis 
e comerciais, pertencem os documentos 
de seus arguivos." 

Justifica-se a supressão -alegando tratar-se 
de matéria estranha ao direito autoral. 

Ora, parece-nos que o parágrafo em ques
tão traduz o corolário lógico e indispensável 
do preceituado no caput do artigo, razão pela 
qual julgamos necessária a respectiva manu
tenção. 

Pela rejeição da Emenda·~-

EMENDA N'!O 

São sugeridas diversas alterações concei
tuda_s no que tange, respectivamente, as defi
nições de obras cinematográficas, -fotográfi
cas, de arte aplicada e as traduções e arranjos 
para fins de proteção legal (art. 6, incisos 
VI, VII, XI e XII do Projeto). 

É preciso registrar que a redação original 
teve por escopo limitar o cama da tutela legal, 
exlusivamente, ãquilo que pode ser conside
rado como sendo obra de espírito. 

Com a desmedida ampliação dos conceitos 
corre-se o risco de trazer para o campo do 
direito aUtoral questões que lhe são estra
nhas. Este é o equívoco em que laborou o 
autor da emenda, a nosso juízo. 

Pela rejeição da Emenda. 
EMENDA No 11 

Sugere-se que, no art. 79, seja, nOvamente, 
assegurado aos autores de obras coletivas " ... 
os direitos dos criadores das partes que as 
-constituem." 
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Trata-se de redundância absolutamente 
dispensável pois o texto do Projeto já garante 
aos autores da obrfl co\etiva todos os direitos 
inerentes à sua criação espiritUaL 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDA N"l2 

A emenda pretende assegurar direitos au
torais não só a quem adapta, traduz, arranja 
ou orquestra obras que tornou de domínio 
público mas também àquele que interpreta. 

Ora, a interpretação traduz-se ou bem nu
ma execução ou então numa encenação. É 
ato personalíssimo que só pode ser objeto 
de tutela pelo direito autoral quando gravada 
ou reproduzida de alguma forma. Nestas con
dições, não vemos como possa ser possível 
antecipar o momento da proteçâo juridica 
para a fase da mera interpretação. 

Pela rejeição da Emenda. 

EMENDA N•l3 

Tem por escopo suprimir o parágrafo único 
do art. 10 do Projeto. A justificação afirma: 

"O art. protege o título da obra. Por 
sua vez, o parágrafo há que se referir 
ao título e não ao titular da publicação ... 

O indigitado parágrafo assegura ao-<'titular 
de publicações periódicas" a devida proteçáo 
••até um ano ap6s a saída de seu último númeM 
ro", o que nos parece razoável. 

A supressão pretendida poderia causar da· 
nos irreparáveis a interesses legítimos. 

Pela rejeição da emenda. 

EMENDAN•I4 

A publicidade e notoriedade da autoria de 
d~tenninada obra inJelectual é dada pelo re
gJs~ro competente. E o que consagra o artigo 
13 do projeto. 

Pretende o autor da emenda substituir a 
presunção que o registro estabelece por outra 
fórmula vaga e imprecisa. Não nos parece, 
por este motivo, que a proposição se coadune 
com a melhor técnica legislativa. 

Pela rejeição -da -emenda. 

EMENDAN•15 

Estabelece o Parágrafo Unico do artigo 13 
do projeto: 

"Na falta de indicação ou anúncio, 
presume-se autor da obra intelectual 
aquele que, pela primeira vez, a tiver 
utilizado publicamente._~:..-

Entende o autor da emenda necessário su· 
primir o texto porque "a finalidade de apro· 
priação da criação alheia está implícita no 
parágrafo único deste artigo, o que cria uma 
imoralidade". 

Ao que tudo indica, não houve uma atenta 
leitura do preceito. 

Pretendeu-se no projeto apenas estabele~ 
cer uma presunção juris tantum para a hipó· 

tese de haver registro capaz de ideptificar, 
de plano, o autor de obra intelectual. 

A norll!a é IJecessária pois preenche um 
lacuna legislativa para os eventuais casos de 
omissão de registro. 

Pela rejeíÇão da em_e.nda. 

EMENDA N"l6 

·segundo o autor da inicíativa, fazMse.neces
sário substítuir o vocábulo "colaboradores" 
por "co~autores" no contexto do an. 14. Afir
ma-se que a necessidade da alteração decorre 
~o fato de "a figurado colaborador" cons
tituir matéria esirãnha ao direito autoral. 

Não nos parece correta a assertiva. O cola~ 
borador, como qualquer pessoa que concorre 
para o advento de uma obra do_espfrito, deve 
ter os seus direitos respeitados. 

Pela rejeição da emenda. 

EMENDA N"l7 

Pretende-se exluir dos direitos inerentes ã 
colaboração em obra intelectual (ou co-au· 
toria como quer o autor da _emenda) não s6 
as pessoas encerregadas de proceder à sua 
revisão ou fisCaliZação, mas também aquelas 
que a atualizam. 

Entendemos, entretanto, que estes últimos 
têm justa Pretellsão a ver reconhecidos os 
seus esforços já que acrescentam e inovam 
ao labor intelectural realizado por outrem. 

Pela rejeição da emenda._ 

Mais uma vez sugereMse a_substituição da 
expressão_"partícipante de obra coletiva" por 
"co~autor de obra cole_tiva", Desta feita, para 
alterar a redação dos §§ lo e 29 do artigo 
15 do projeto que tratam do exercício indivi· 
dual dos direitos- autorais prov-eriientes de 
obra coletiva. 

Pelas razões já aniplamente expostas _ao 
serem analisadas emendas com idêntico-pro
pósito, prefei"imos ficar com as expressões 
contidas no texto original, até mesmo porque 
elas ampliam o campo material das pessoas 
protegidás. 

Pela rejeiçáo da emenda. 

EMENDAWI9 

O..,p;Õjeto,-~te~do em vista ~ posição ·ae 
maior relevância do organizador nas obras 
coletivas, assegura a este o direito de pOstular 
" ... a titular dos direitos patrimoniais de au
tor sobre o co.Qjunto, .. " (art. 15, § 3~). 

Já a emenda ora analisada exige que os 
''co-autores" postul~m, em conjunto, tais di
reitos. 

Parece-nos que a pretendida -inovação 
acarretará m·aiores dificuldades ao exercício 
dos direitos autorais pois impliCa a necessi
dade de acordo prévio entre todos os interes
sados. 

Pela rejeição da emenda. 

EMENDA N"20 

Pretende-se trocar o vocábulo "produziu'' 
por "criar" no conteXto do art. 21. sob a 
seguinte alegação: 

"A substituição do verbo "produzir" por 
''áiou" resultando de idéia de que a criação 
é inerente à autoria e não à produção. O 
romancista cria o romance e a gráfica produz 
o livro". 

Trata-se de mero especiosismo de lingua
gem que em nada afeta o conteúdo do prO· 
jeto. 

Pela rejeição da emenda. 

EMENDAN"21 

O artigo 23 do projeto faculta aos cc-au
tores disporem, em convenção, s-obre o modo 
de exercício dos direitos que lhes cabem. 

A emenda, ao contrário, pretende exigir, 
sempre, o exercício conjunto dos direitos. 

Na justificação da iniciativa alega-se que 
qualquer "convenção", para tal finalidade, 
estaria "eivada de nulidade". 

Entendemos que a matéria se encerra no 
campo da autonomia da vontade, não sendo 
lícito ao legislador ordinário criar embaraços 
à livre disposição das panes ínteressadas. 

Pela rejeição da em~nda, 

EMENDA N"22 

Alega-se a necessidade de suprimir o art. 
24 que prevê: 

"Oco-autor poderá-explorar sua cola
boração separadamente das demais que 
sejam de gênero diverso, sempre que a 
exploração em separado não prejudique 
a utilização ecónômica da obra comum." 

A emenda guarda compatibilidde com ou
tras que foram oferecidas ao art. 15 do pro· 
jeto. _ -

As mesmas razões que nos levaram a opi
nar contrariamente àquelas recomendam a 
rejeição da presente._ 

Pela rejeição da emenda. 

EMENDAN•23 

Entre os direitos morais do autor, arrola 
-o art. 25 do projeto o de reivindicar, a qual· 
quer tempo, a respectiva autoria. 

A emenda visa a substituir tal garantia pela 
seguinte: 

''Art.. 25. São direitos morais do autor: 
1 - o de autorização e utilização da 

Obra" (sic). 

Ora, a autorização para ser a obra utilizada 
por terceiros é direito patrimonial, já consa· 
grado de forma plena nos artigos 21 e 29 
do projeto. - -

A inovação pretendida confunde as duas 
espécies de direitos decorrentes da produção 
intelectual. 

Pela rejeição da emenda. 
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EMENDA N"24 

O artigo 26 do projeto assim dispõe: 

"Cabe exclusivamente _ao diretor o 
exercício dos direitos morais sobre a: 
obra audivisual, mas ele só poderá impe· 
dir a sua utilização após sentença judicial 
passada em julgado." 

A emenda sob exame propõe a seguinte 
redação: 

"Para o exercício dos direitos morais 
sobre a obra cinematográfica presume-se 
autorizado o diretor, como representan· 
te legal dos demais cc-autores." 

A obra audiovisual, no seu conjunto, emer
ge, fundamentalmente, como trabalho do 
respectivo diretor. Assim sendo, é justo que 
a ele caiba a exclusividade do exercício dos 
direitos morais sobre a obra. 

Pela rejeição da emenda. 

EMENDAN"25 

A autorização para serem utiliÚdos os di
reitos patrimoniais deco.rrentes de produção 
intelectual deve ser dada pelo respectivo titu· 
lar {art. 30 do projeto). 

A emenda pretende transferir esta facul· 
dade, para o autor, esquecendo-se de que 
este poderá ter alienado a terceiros todos os 
seus direitos. 

Afigura-se, destarte, injurídica a propoSi
ção, além de cerceadora dos direitoS dos legí
timos titulares. 

Pela rejeição da emenda 
Apreciadas em seus diversos aspectos as 

25_(vinte e Cinco) emendas apresentadas, en
tendemos, pelas razões apresentadas, que a 
redação origianl é a que melhor se ajusta 
às necessidades do momento, motivo que nos 
levou a opinar pela rejeição de todas elas. 

Sala das ComissõeS~ 3 de maio de 1990. 
- Olavo Pires Presidente em exerícío -
Odacir Soares- Mauro Benevides- Chagas 

·Rodrigues - João Calmon - Luiz Viana 
(abstenção- autor)- Áureo Mello- Afon
so Arinos- Cid Sabóia de Carvalho- Fran
cisco Rollemberg - Meira Filho- João Cas
telo- Jutahy Magalhães- ROberto Campos 
- Afonso Sancho. 

O SR. )'RESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai a publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ?-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 98, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o. Projeto de Lei do Senado n9 35, de 
1990-Complementar, de autoria do Senador 
ll4árcio Lacerda, que dispõe so_bre o Adicio
niil ao Imposto de Renda, de que trata o 
iriciso II do artigo 155 da Constituição Fe· 
dera!. 

;sala das Sessões, 9 de maio de 1990. -
Mário Maia- Ronan Tito~ Fernando Hen· 
rique Cardoso - Marco Maclel. 

Q SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O recjUeriffiento que acaba de ser lido será 
vOtadO após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que comparecerá ao senado, às 15h de ama
nhã, S. Ex+ a Ministra da Economia, Fazenda 
e Plaiiejamento, Dr~ Zélia Cardoso de Mello, 
atendendo à conv(_)caç_ão feita através do Re· 
querimento n~ 37, de 1990. 

As inscrições -para interpretaç_ões à Senho· 
ra Ministra estão abertas na Secretaria-Geral 
da Mesa a partir de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu, do Deputado Au· 
gusto Carvalho, anteprojeto de lei que dispõe 
sobre a realização de auditoria ambiental no 
Distrito Federal, nas_ condições que discipli· 
na. -

Nos termos do parágrafo único do art. 29 
da Resolução n9 157, de 1988, a matéria será 
despachada à Comissão _do Distrito Fed_eral. 

J? 2 segufnte o -~nteprojeto r~cebido: 

ANTEl'ROJETO DE LEI N• 189 

DispOe Sobre a realização de Auditoria 
Ambiental no Distrito Federal nas condi
ções que disciplina. 

Art. 19 A Secretaria de Meio Ambiente 
e Tecnologia do Governo do Distrito Federal 
(SEMATEC), com os objetivos de identificar 
espaços e ecossistemas desgastados na área 
geográfica do DF e promover a recuperação 
desses ecossistemas, poderá realizar audito
ria ambiental nos termos definidos nesta Lei. 

Parágrafo único. As auditorias previstas 
nO ''caput" deste artigo poderão ser operacio
nalizadas pela própria SEMATEC ou por 
profissionais e/ou empresas por ela autori· 
zadas. 

Art. 2~ As auditorias em tela abrangerão , 
basicamente os seguintes aspectos: 

I -Avaliação detalhada dos impactos am
bientais promovidos no ecossistema analisa
do; 

II -Identificação do{s) agente(s) promo
tor(es) desses impactos. 

III -Levantamento da existência de estu
do prévio de impacto ambiental, bem como 
do cumprimento ou não das suas recomen
dações; 

IV-Definição da(s) estratégia(s) de recu· 
praç-ão do ecossistema desgastado; 

V- Estim3tiva dos recursos financeiros 
necessários â(s) estratégia(s) de recuperação 
proposta(s); 

VI -Plano de Execução de obras elabo
rado em conjunto com os responsáveis pelos 
desgastes produzidos. 

Art. _ 3P _ Esta Lei entra em vigor 45 dias 
apOs a sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições, em 
contrário. · 

Justificação 

Como bem sabemos, cresce a cada dia a. 
importância, em nosso país e no resto do 
mundo, que as pessoas dão à preservação 
dos bens naturais. Desenvolve-se uma saudá· 
vel consciêncía ecológica, particularmente 
entre a juventude, que luta para manter o 
planeta em condições de habitabilidade sau· 
dável para os seus filhos. 

NossoAnteprojeto de Lei se insere em um 
rol onde se encontra alguns outros, já apre
sentados, que têm O intuito de promover a 
defesa e a preservação da ecologia no Distrito 
Federal. 

Desta feita, tratamos do disciplinamento 
da realização de auditorias ambientais, que 
terão como ob jetivo rastrear ecossistemas em 
situação de desgaste na região geográfica do 
Distrito Federal, bem como promover levan
tamento do estado presente desses ecossis
temas e propor ações concretas para sua recu· 
peração e resguardo. 

Sendo assim, o Ooverno do Distrito Fede
ral, através do órgão apropriado, a Secretaria 
de Meio Ambiente e Tecnologia (SEMA· 
TEC), terá_ condições de administrar de ma
neira efetiva e com eficácia os bens ecológicos 
aqui situados. 

Vários espaços e ecossistemas foram degra
dados pela ação do homem em projetas de 
urbanização, mineraçao, desmatamentos, 
projetas agropecuários mal executados que 
necessitam urgentemente _de recuperação. 
Para isso, propomos que, através da auditoria 
ambiental, seja identificado um caminho e 
respectivo orçamento para a recuperação do 
dano. 

Tendo em-vista a relevâricia social da maté
ria, solicitamos a atenção e o apoio dos senho
res Senadores no sentido da aprovação do 
presente Anteprojeto de L!!.i.. 
S~la das Sess6es de março de 1990. Depu

tado Augusto Carvalho. 

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

Concedo a palavra aó nobre Senador ~ao
ciscO Rolleberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Profmricia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, vou ser muito breve na minha 
fala de hoje, na qual pretendo analisar~ en 
passant, dois projetas de lei que encaminhei 
à Mesa na semana que passou e nesta semana. 

O Plano· Brasil Novo, ao atingir aO qüin
qüagésimo dia. de existê,nc:ia, prepara-se para 
entrar naquele estágio que o jargão da aero
náutica denomina velocidade de cruzeiro. Po
rém;-desenham-se ainda, pela frente, turbur
lências que exigem atenção dos comandantes 
e produzem desconforto para os passageiros. 

A imprensa, diariamente, brinda-nos com 
matérias longas e densas, analisando o Plano, 

· umas projetandO horizontes sombrios, outras 
enaltec~ndo o acerto, a i.usteza, a engenharia 
e a coragem do ataque frontal contra a hidra 
da inflação. · 
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Há economistas, Sr. PreSidente e Srs. SeM 
nadares, intelectualmente honestos e éticos. 
devotados trabalhadores, que se debruçam 
cotidianamente sobre os dados económicos 
-embora quase ninguém considere os dados 
históricos, culturais, sociais e psiCológicos
para concluir com juras de certeza, outros 
com dilacerantes interrogãçô~s o ii afirmações 
contrárias. 

Embora a grande m~ioria tenha dúvidas 
quanto ao éxito ou ao fracasso do Plano, uma 
tónica pode ser identifiCada em todos: uma 
brutal recessão deverá abater-s_e sobre o País, 
com níveis constrangedores e perigosos de 
desemprego. Para uns, há desconfiança dos 
agentes econômicos em relação ao sistema 
financeiro; para outros,.a economia brasileira 
já se encontra no caminho da dolarização, 
com a decorrente e desastrosa ''desinterme~ 
diação" finimceira. - · 

E natural que reformas governamentais 
causem contrariedades e até prejuízos a de
terminados setores, mesmo que temporaria
mente. No entanto, se as perspectivas de mé
dio e longo pra_zo forem pr_o_~issoras! __ !sto 
é, se a inflação for vencida e o Estado moder
nizado, s_e_ o crescimento da ecoriomia forre
tomado com bases sólidas. as mudanças, sem 
dúvida, serão saudadas como positivas e cor
retas. 

Deve-se recOnhecer q1,1e a corivivêncía-Com 
anos de inflação, aceita passivametite pela 
sociedade, criou no povo brasileíro como que 
uma "cultura da inflação", habituando-o a 
ver segurança e crescimento na "ilusão mone
tária", e não no trabalho planejado, perseve
rante e produtivo. 

É preciso que todos,. sem subserviência, 
com atitude crítica e colhendo verdade do 
dissenso, nos esforcemos para descobrir me
canismos e formular propostas que afastem 
a derrapada para' o insucesso e viabilizem a 
reconstrução e a retom~da do crescimento. 

Nesse C?ontexto, Sr. Presidente, apresentei 
a esta Casa dois pro jetos de lei._ um, dispon~ 
do sobre a "transferência de titularidade de 
contas e depósitos denominados em cruzados 
novos", e outro, para acrescentar parágrafo 
ao art. 12 da Lei n9 8.024, de 12 de abril 
de 1990, que "institui o cruzeiro, díspõe sObre 
a liquidez dos ativos financeirOs e dá óutras 
providências. ' 

Sr. Presidente, c-omo já ressaltei na intro
dução deste discurso, a reforma monetária 
implantada recentemente vem, por um lado, 
alcançando resultados favoráveis no_ que diz 
respeito à estabilização económica, riüis, por 
outro, criou problemas s~toriãiS-de liquidez, 
problemas esses não superados pela interme
diação finariceii-a, o que produz a possibi~ 
lidade de aprofundamento da recessão na 
economia. - -

ApresentaMse, nesse âmbitO de importância 
estratégica, a implementação de inicíatívas 
de política económica que conciliem o con~ 
trole da liquidez e do processo inflacionário 
com a continuidade do crescimento econô· 
mico. 

Este é o objetivo do nleu primeiro projetO 
de lei: criação de um mercado secundário 

paci os Cruzcidos novos repreSent-antivos. de 
contas e depóSitos bloqueados pela reforma 
monetária. 

Tal medida, em primeiro instante, propor
cionará melhor distribuição dos çru~iros dis

: PoníveiSiia eConomia entre_ os vários Setores, 
se~, no ~ntanto, alterar o nível de liquidez. 
A efic~cia desse mercado será assegurada pe
la manutenção do poder de pagamento da 
moeda "cruzado novo" dentro dos prazos, 
dãs-cOndições e dos limites previstos pela Lei 
n" 8. 024/90. 

Além disso,. a criação do certifícado de ati
vos- financeiros denominados "em cruzados 
llOVOS-cOrresponderá à instituiçãÕ de um_ Uovo 
inStrumeõf:olinanceiro, àiará possibilidades 
de ganho definido pelas condições de mer
cado_ e, finalmente, poderá contribuir para 
a necessária retomada da intermediação n

-Danceira no processo de :Sustentação da ativi-
dade produtiva. _ · _ 

a segurldú Projeto de fei, Sr. Presidente, 
visa: a acrescentar o segÜinte parágrafo ao 
arL 12 da Lei no 8.024, de 12 de ai;lril de 
1990: . 

"0 disposto no capUt desse artígo apli
ca-se à quitação tota1, ou ao abatimento 
do_ saldo devedor_ de imóveis financiados 
pelo Sistema Financeiro da Habitação, 
inclusive nos casos abrangidos pela Lei 
n'·' 8.004, -ae 14 de março de 1990". 

Este _projeto é de inegável alcance sociãt, 
pois faculta -aos mutuáriqs do Sistema Finan
ceiro da Habitação utilizarem seus recursos 
em cruzados novos para quitar o saldo deve
dor do firianciamento. 

Além do mais, o projeto contribui para 
manter a saúde do Sistema. Na verdade, no 
corrente mês de maio, o reajuste de 84,32% 
no saldo devedor dos financiamentos não terá 
a contrapartida do idêntico reàjuste na pres
tação da casa própria, visto que não haverá 
reajuste de salários. Segundo estimativas da 
Associação Brasileira das Errt-pr_esas de Cré
dito Imobiliário e Poupança (Abecíp), em 
conseqüência desse descompasso, o saldo de
vedor residual de todos os contratos. passou 
de 900 bilhões para 1 trilhão e 300 bilhões 
de cruzeiros, causando, _portanto, um déficit 
adicional de 400'bilhões de crUzeiros. O pro
jeto de lei que apresento, se aprovado, mino

-rará sensivelmente tal situação. 
Por outro lado, o projeto não propriará 

'qualquer aumento da liquidez na economia, 
visto que haverá tão-somente a transferência 
de titularidade, continuando bloqueados os 
recursos em cruzados. 

Eram esses, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, os comentário_s que- q~eríamos fazer aos 
projetas de lei que enviamos a esta Casa. 

O Sr. J8i-basPassarinho- Permite-me V. 
Ex" um ·aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLF;MBERG -
Com- mtiito pra·zer~ nobre Seilador Jarbas 
Passarinho. 

O Sr.- Jarbas Passarinho - Quer() faZer 
duas observ<tçóes, se_V. EX' me permi~e

_ a primeifa, soOre a expos~ção preliminar que . 

faz. procedendo ao anúrlcio dos dois·proje
tos; a segunda, sobre os projetes em si. Na 
primeira, V. Ex~ fala na estabilidade econô
mica e a colocação que f<LZ é precisa. Agora, 
nobre Senador Francisco· Rollemberg, ando 
tendo preocupações progressivas, a partir do 
momento em gue verifiCo que dois índices 
da economia b'rasileira, que não podem ser 
domados por nenhum tipo de decreto presi
dencial, estão dando sinais evidentes de que 
esta estabilidade talvez seja até ilusória, para 
desgraça nossa, se for, porque eu creio que, 
como todos os brasileiros, estamos torcendo 
para que o Plano chamado Brasil Novo, o 
Pla_no Collor, dê ceJ1o, ainda que com sacrifí
cios,- como V. Ex· salientou, de curto pra
zo. Mas quando vejo a notícia de hoje, na 
televisão1 de que a cotação do black passa 

___ de. Cr$ 80,00, que do over chega a 7% ao 
mês, e quando vejo que o ano chega, no valor 
do grama. a ultrapassar os Cr$ 800,00, eu 
me pergunto, Senador Francisco Rollem
berg, se essa e_conomia __ está_ estabilizada. Era 
uma primeira- pergunta a v-. Ex• A segiiiida, 
se V. Ex• deposita real esperança na aprova
ção dos seus dois projetos. · 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Eminente Senador Jarbas Passarinho, a preo
cupação de V. EX" tem sido uma das minhas 
preocupações. 

O dólar atingiu o mesmo patamar do dia 
15, quando da posse do Presidente da Repú
blica. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Exatamente. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
É evidente que houe uma descida e uma subi
da. Nós, lamentavelmente, estamos voltan

-do ... 
O Sr. Jarbas Passarinho- Hoje nós volta

mos, se V. Er- me permite, ao Governo Sar
ney, ness~ quadro. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
NesSe campo, che$amos ao Governo Sarney. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Sem, 
evidentemente, aquela hiperinflação que es
tava visível. Amanhã, certamente, a ilustre 
Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, seguramente vai nos dizer que a infla~ 
ção é zero, e quando nós vemos que começam 
a aparecer os reclamos trabalhistas - as gre· 
ves já eStão aí, à vista - e, alénl. disso, o 
problema, por exemplo, do pleito de aumen
to das tarifas, inclusive de trallsportes terres
tres, ficamos outra vez em dúvida se esse 
processo é duradouro ou se ele, desgraça
damente para nós, pode ser um malogro. 

O SR. FRANCISCO ii.OLLEMBERG -
Senador, eu me incluo naqueles que torcem 
fervorosamente para que este plano dê certo. 
Mas a análise desses índices, a que V. EX" 
se refere, tem me trazido, realmente, uma 
angústia mtiito grande. Daí poi que a preocu
pação de vir à tribuna nesta tarde apreséntar 
esses projetos de lei. .-

Uma das minhas preocupações no que diz 
respeito à casa própria, eu daria um exemplo: 
\lffi cidadão que tem retido 800 mil cruzados 
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novos e que tem um débito de 700 mil cruza· 
dos novos com o Sistema Financeiro de Habi
tação, ele não pode tram,ferir esse_ dinheiro 
bloqueado para quitar a sua casa própria, 
e com a iliflação zero, com o pagamento de 
meio por cento nas poupanças ao mês, quan
do tivermos a liberação desse dinheiro, esses 
800 mil cruzadOs valerão 1.200 cruzeiros e 
a dívida estará em três mil cruzeiros ... 

O Se. Jarbas Passarinho - Exato. Isso se 
houver liberação. 

O SR. FRANClSCO-ROLLEMiiER(; -
Se houver liberação. Então, estamos provo-
cando é o endividamento. -

Um outro projeto meu diz respeito à trans
ferência de titularidade para ativaçc'io comer
cial, porque podemos ter transferência de ti
tularidade para aquisição de automóveis, 
também; e por que não podemos transformar 
em títulos. como se fora títulos ao portador, 
e a negociação entre aS partes que aceitassem 
e que acreditassem no projeto ''Brasil Novo", 
para que o· comércio s·e re-ativasse? Porque 
como estamos com o dólar subindo, com os 
preços crescendo, com o over pagando 7% 
sofremos um empréstimo compulsório- pa
ra não dizer um confiSCo - e estamos nos 
descapitalizando, cada um de nós individual
mente, os pequenos poupadores e não sabe· 
mos o que nos espera. 

O Sr. Jarbas Passarinho- E já há indícios, -
Senador -se V. Ex· me permite - de des_a-
bastecimento. -

O SR. FRANCISCO ROLCEMBERG -
As fotografias de jornais já frazem ... 

O Sr. jarbas -Passarinho- Ontem as tele
visões já mostravam, pelo menos seletivo -
o exemplo mostrado aos telespectadores não 
foi, talvez, o mais simpático..:.. o papd higié~ 
nic"o. Mas, de qualquer maneira, mostraram 
que alguns artigos começaram_ a rarear. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
As prateleiras dos supermercados já estão 
esvaziadas. 

Muito obrigado, eminente senador, pelo 
aparte. 

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho- Eu gosta
ria de apartear também V. Ex• 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Com muita- honra, Sel!adoi Cid Sabóia de 
Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador 
Francisco Rollemberg, estou v_~ndo que a ma· 
téria que o preocupa e que V. EX" faz chegar 
ao Senado é da maior importância. Quero 
chamar a atenção para o que está aconte· 
ceado ao cruzado novo. A verdade nua e 
crua, e também uma verdade altamente des
concertante, é que a maioria dos empresários 
conseguiu a transformação doS: seus cruzados 
retidos, em cruzeiros circulantes. Isso através 
de pagamentos de impostos, através de paga
mentos de negócios anteriores ao plano Co~ 
llor e, dizem os jornais, inclusive, através de 
fraudes - na verdade as desconheço, não 
sei exatamente quais são, máS' baseio-me no 

_jornal Q_Giob_o de hoje, um dos poucos jor
nais que ainda podemos ler, já que os nossos 
jornais foram muíto redUzidôS: Agora, nós 
vamos falar assim: eu falo sobre o O Globo, 
ct.Senador Jarba!o Passarinho fala sobre o Jor
~al do Brasil, V. Ex• pode falar sobre a Folha 
de S. Paulo; se um fala sobre a revista V ej~, 
o óllfiõ Tala sobre a Isto É, Senhor, e vai 
ficar mais ou menos assim, aqui, no Senado. 
Eu estou. falando informado pelo jornal o 
O Globo já que é uma das poucas coisas que 
restam no meu gabinete. E o jornal O Globo 
fala exatamente nessa fraude que, sincera
mente, não sei qual seja. Mas a preocupação
de V. Ex• é a da maior valia. V. Ex~ procura 
encontrar uma solução. Ainda mais, Senador 
Francisco Rolleinberg. Quem ficou apenado 
mesmo pelo plano Collor, por es..<;a Medida 
Provisória n" 168, foi o integrante da classe 
média; porque as elites não tinham dinheiro 
aqui, se o dinheiro estava aqui, ele foi devida
mente transformado em cruzeiro; a classe 
baixa - o grosso çia população - não tinha 
poupança, não tinha n~ovimento financeiro 
algum. Então, os poupadores, na verdade, 
estavam e estão na classe média, e essas pes
soas naturais-=--- eu não gOsto de chamar de 
pessoas físicas; fica muito parecido com Im
posto de Renda, e eu já tenho muito medo 
do Imposto de Renda. Então, eu prefiro dizer 
as pessoas naturais-, essas é que ficam com 
o seu dinheiro bloqueado, enquanto as pes
soas jurídicas, essas, então, na verdade, en
contrando a solução_ para o dinheiro retido. 

·Di ia! sorte qui a Sua preOCupação encOntra 
uma grande realidade social a justificar a na
tureza" dO seu projeto. Era õ que queria dizer 
a V. Ex' -

O SR: FRANCISCO ROLLEMBERG -
Agradeço a V. Ex• pelo aparte que, pratica-

-mente, não comporta nenhum comentário, 
porque foi um comentário ao-p-ronunciamen· 
to que faço, e-nriquecendo e apoiando a tese 
que desenvolvo nesta tarde na tribuna desta 
casa. (Muito bem!) 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 31, DE !990 

Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei 
n~ 8.024, de 12-4-90, que "institui o cru
zeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos 
l1mwcefros e dá outras providências", re
numerando;-se os demais. 

Q Congresso Nacional decreta: 
Att. 1~ Fica acrescentado ao art. 12 da 

Lel n~ 8.024, de 12-4-90, o seguinte parágrafo, 
renumerando-se os demais: 

§ 19 O disposto no caput deste artigo se 
aplica à quitação total ou abatimento do saldo 
devedor de imóveis financiados pelo Sistema 
Financeiro de Habitação, inclusive nos casos 
a,br;an,gidos pela Lei n~ 8.004, de 14-3-90. 

Art. z~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em 
contráriO. 

Justificação 

_O presente pro]<;to de lei tem iriigável ai
Cruice soCíaJ; ao permitir que os mutuário~ 
do SFH põssam utilizar seus recursos em cru· 
zados em cruzados novos na quitação do sal
do devedor do financiamento. 

O projetO de lei ·contribui ainda para a Saú~ 
de financeira do Sistema. Isto_, porque, rio 
presente mês, o reajuste de 84,32% no saldo 
devedor dos financiamentOs não terá a Con
trapartida de igual reajuste nas prestações 
da casa própria, visto que nãã haverá reajuste 
de saláriOs.- Estimativas da Abecip -Asso
ciação Brasileira das Empresas de Crédito 
Imobiliário e Poupança indicam que em con
seqüência desse descompasso, o saldo deve
dor residual de todos os contratos passou de 
Cr$ 900 bifhões para Cr$ f,3 trillião:-Há, 
pOrtanto; tiin "rombo" ãdicióilal de Cr$ 400 
bilhões que poderá ser sensivelmente mino· 
rado com a aprovação do presente projetO. 

Outro mérito do projeto é o de não propi
ciar qualquer elevação de liquidez na econo· 
mia, visto que haverá transferência de titula· 
ridade; os recursos em cruzados continuarão 
bloqueados. 

Sala das sessões, 20 de maio de 1990. -
Senador Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.024, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a -liqui
dez dos ati vos financeiros e dá outras pro
vidências. 

Faço saber que o Presidente da República 
adotou a Medida Provisória n~ 168, de 1990, 
que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Nelson Carneiro, Presidente do Sena.do Fe
deral, para os efeitos do disposto no pará· 
grafo único do art. _62 da Constituição Fede~ 
ral, promulgo a seguinte Lei: 
............ ,~ .... ,.~·~····.-_.-..... .-.. , .. _ ....• _.~-~··· 

Art. 12. Pelo prazo de 180 (cento e oi· 
tenta) dias, a contar da publicação da Medida 
Provisória que deu origem a essa Lei, as con
tas e depósitos denominados em cruzados no

-vos serão passfveiS de transferência de titula
ri_dade, observadas as condições especific3das 
nos arts.. _59, 6~ e 7o, para fins- de liquid~ção 
de dívidas e operações financeiras comprova· 
damente contratadas antes <!-e 15 de março 
de 1990. 

Parágrafo único~ O Banco Central do 
Brasil estipulará a documentação necessária 
para reconhecimento da obrigação, definindo 
os instrumentos e mecanismos de transferên
cia da titularidade dos depósitos. 

LEI N• 8.004. DE !4 DE MARÇO DE 1990 

Dispõe sobre transferência de fiuncia
mento no Ambito do Sistema Financeiro 
da Habitl:tção e dá outras providências. 
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O Presidente da República faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1~ O mutuário do Sistema Financei· 
ro da Habitação (SFH) pode transferir a ter
ceiros os direitos e obrigações decorrentes 
·cto respectivo contrato, observado -o disposto 
nesta Lei. 

Parágrafo único. A formalização de ven
da. promessa de venda, cessão ou promessa 
de cessão relativa a imóvel gravado em favor 
de institUição financiadora do SFH dar-se-á 
em ato concomitante à transferência do finan
ciamento respectivo, com a interveniência 
obrigatória da instituição financiadora, me· 
diante a assunção, pelo nov-o mutuário, do 
saldo devedOr contábil da operação, obser
vados os requisitos legais e regulamentares 
para o financiamento da casa própria, vigen
tes no momento da transferência, ressalvadas 
as situações especiais previstas nos artigos 2~ 
e 3~" desta Lei. 

Art. 2~ A transferência dar-se-á median· 
te simples substituição do devedor, mantidas 
para o novo mutuário as mesmas condições 
e encargos do contrato original, desde que 
se trate _de financiamento destinado à casa 
própria, cujo valor original n~o _ultrapasse 
os seguintes limites: 

I- contratos firmados até 31 de dezembro 
de 1979: 750 Valores de Refer"éncia de Finari~ 
ciamen\o- VRF (art. 4"); 
ll -contratos firmados de 1 o de janeiro 

de 19S0a 31 de dezembro de 1984: 1.100 
VRF; 

III -contratos firmados de 1Q de _janeiro 
de 1985 até a datã da vigência desta Lei: 1.500 
VRF. 

Art. 39 Nos financiamentoS- Contratados 
até 28 de fevereiro de 1986, não enquadrados 
nas condições .fixadas no artigo anterior, a 
transferência Será efeiivada mediante a as
sunção, pelo novo mutuário, da metade do 
saldo devedor contábil da operação, atuali
zado "pro rata die" da data do último reajuste 
até a data da transferência. 

§ 19 A transferência, nos casos deste arti
go, se efetivará mCJliante a contratação de 
nova operação, que deverá observar as nor
mas em vigor relativas aos financiamentos 
doSFH. 

§ 29 Nas transferências de que se trata 
este artigo, as instituições fina.Ílciadoras ficam 
dispensâdas da observância das seguintes exi
g€ncias: 

a) limite máximo de financiamento, óesd_e 
que não haja desembolso adicional d~ recur
sos; 

b) limíte máximo de preço de venda ou 
de avaliação do imóvel financiado; 

c) localização do imóvel no domicílio do 
comprador; 

d) contribuição ao Fundo de Assisténcia 
Habitacional- FUNDHAB. 

§ 39 As transferéncias que, à data da pu
blicação tlesta Lei, tenham sido celebradas 
entre o mutuário e o adquirente, sem interve
niência da instituição financiadora, serão re· 
gularizadas nos termos desta Lei. 

Art. 49 Para os efeitos desta Lei, consi
dera-se o Valor de Referéncia de_ Financia· 
menta (VRF) aquele que, à época da contra· 
tação origiriãl, tenha sido indicado no contra
to coma· referencial para efeito de atualização 
monetária do financiamento. 

Art. 5o O_mJ).tuário do SFH, que tenha 
firmado contrato até 28 de fevereiro de 1986, 
poderá, a qualquer tempo, liquidar antecipa
damente sua dívida, mediante o pagamento 
-de valor correspondente à metade do saldo 
devedor contábil da operação, atualizado 
"pro rata die" da data do último reajuste 
até a data de liquidação. 

§ 1~ A critério do mutuário, a licjuidação 
antecipada poderá ser efetivada, alternativa
mente, mediante o pagamento do· montante 
equivalente ao valor total das mensalidades 
vincendas. 

§ 29 O valor da mensalidade(§ 1~) corres
ponde à soma- dos encargos devidos mensal
mente pelo mutuário, em decorrência do con
junto de obrigações componentes da opera
ção. Esse valor será, para essa finalidade, 
reajustado "pro rata die", com base nos índi
ces de atualização dos depósitos de poupan
ça, a contar do dia 1~ do mês do último reajus
tamento até a data de liquidação da dívida. 

A:ft. 6~ ---o diSpoSto D.OS arts. 29, 3° e so 
somente se ãplica aos contratos que tenham 
cláqsu_las de cobertura de eventuais saldos 
devedores residuais pelo Fundo de Compen
sação de Variações Salariais - FCVS. 

Art. 7o OS~ahatimentos de que tratam os 
arts. 39 e 5° serã:O suPortados pelas instituições 
financiadoras, em valores equivalentes a vin
te porcento do saldo devedor contábil, atuali
zadÇJ_ na fqr:q1a definida nesta Lei, podendo 
ser diferidos em vinte semestres. As parcelas 
remanescentes dos abatimentos, de responsa
bilidade do FCVs-,jJOderão, a critério das 
instituições financiadoras, ser por estas su
portadas. 

Art. 89 ___ No caso de descontos em contra-
tos celebrados com recursos de repasse do 
extinto Banco Nacional de Habitação -
BNH, será concedido, pela Caixa Económica 
Fedei:'al - CEF, desconto proporcional ao 
montante repassado. 

Art. 99 Tratando-se de descontos em 
cOntratos caucionados para garantia de refi
nanciamento e de operações de outros fundos 
geridos pelo extinto BNH, os vinte por cento 
do saldo devedor de responsabilidade das ins
tituições JlnandãdorãS (art. 79) serão pores
tas -repassados à CEF nas mesmas condições 
em que o FCVS vier a ressarci-las (art. 11, 
III). As instituições finandadoras cauciona
rão em favor da CEF os restt,ec~ivos créditos 
perante o FCVs~- -

Art. 10 .. Nas operações de que tratam os 
arts. 89 e 9o e nas realizadas com recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- fGTS, em que tenha havido operação_ di
reta da CEF como instituição fiil3nciadora, 
ficará a cargO do FCVS a responsabilidade 
sobre o desconto concedido. 

Art. 11. O FCVS quitãrá o saldo de sua 
responsabilidade junto às instituições finan
ciadoras e, nas hipóteses previstas nos arts. 

89._99 e 10, juntO à CEF, iia c(ualidade de 
sucessora do BNH, o qual será reajustado 
mensalmente com base no ffidice de atuali
zação dos depósitos de poupança e com juros 
calculados à taxa contratual, observado o se
guinte: 

I -os saldos decorrentes da aplicação do 
art. 5", no prazo de até dez anos, sendo três 
de carência, com pagamento mensal de juros, 
e sete de amortização em parcelas mensais 
consecutivas, venceridci a primeira ncr37o mês 
a contar da liquidação efe_tivada pelo mutuá
rio;-

11 -os saldos decorrentes da aplicação do 
art. 39, no prazo de até oito anos, em parcelas 
mensais consecutivas, vencíveis a partir do 
trigésimo dia após a celebração do contrato 
de transferência; e 
III- a parcela de vinte por cento de que 

trata o art. 9\ no prazo de cinco anos, em 
parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se 
a primeira no trigésimo dia após a liquidação 
da dívida pelo mutuário ou após a transfe
rência do financiamento. 

Art. 12. Os financiamentos conce-dldos 
na forma dos arts. 6° e 13 cons_ervarão a classi
ficação original (novos ou usados)._ 

Art. 13. A instítuição financiadora po
derá, mediante líquidação do saldo devedor 
existente e concessão de novo financiamento, 
ampliar o valor financiado, utilizando cOmo 
-garantia a hipoteca do respectivo imóvel, ob· 
servado o disposto nos ·.:rrts. 7? e 11. 

Art. 14. Será considerada, para os efei
tos dos arts. 39 e s~. a datã do contrato original 
do financiamento, ainda c(üe tenha ocorrido 
sub-rogaç-J.o da divida, desde que regular. 

Art. 15. Para os contratos de financia
mento com cronograma de desembolso par
celado, a data a ser considerada para fins 
do disposto nos arts. z~. 39 e 5° é ada liberação 
da última parcela, _ _ o 

Art. 16. Os valOres expressos em núme
ros de VRF (art. 4~) correspondentes aos des· 
contos absorvidos pelas instituições financia
dQrªs (arts. 3~ e 59) serão considerados como 
aplicação habitacional pelo prazo de um ano, 
reduzindo-se em cinqüenta por centp após 
a expiração desse prazo. 

Art:-17. O reajustamento das prestãções 
dos mutuários enquadrados no Plano de 
Equivalência Salarial por Catego!ia 'Profis-
sional - PES/CE' levará em consideração 
também o reajuste do salário concedido no 
próprio mês da celebração do contrato, ainda 
que a título de antecipação salarial. 

Art. !8. O§ I' do art. 3' da Lei n" 5.741, 
de 19 de dezembro de 1971, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"§ 19 A citação far-se-á na pessoa do réu 
e de seu cônjuge ou de seus representantes 
legais." 

Art. 19. O art. 31 do Decreto-Lei n~ 70, 
de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 31. Vencida e não paga a dívi
da hipotecária, no todo ou em parte, o 
credor que houver preferido executá-la 
de acordo com este Decreto-Lei fonna-
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lizará ao agente fiduciário a solicitaçãO 
de execução da díVida, instruindo-a cotn 
os seguintes documentos: 

1-o título da dívida devidamente re
gistrado; 

11- a indicação discriminada do valor 
das prestaç-ões e encargos não pagos; 

III -o demonstrativo do saldo deve
dor, discriminando as parcelas relativas 
a principal, juros, mu.lta e outros encar· 
gos contratuais e legais; e 

IV -cópia dos avisos reclamando pe
gamento da dívida, expedidos segundo 
instruções regulamentares relativas ao 
SFH. 

§ 1 ~ Recebida a solicitação da exe
cução da dívida, o agente fiduciário, nos 
dez dias subseqüentes, promoverá a no· 
tificação do devedor, por intermédio de 
CartóriO de Títulos e Documentos, con
cedendo-lhe o prazo de vinte dias para 
a purgaçao da mora. 

§ 2~ Quando o devedor se encontrar 
em lugar incerto ou não sabido, o oficial 
certificará o fato;· cabendo, então,_ ao 
agente fiduciáriõ promover a notificação 
por edital, publicado por três dias, pelo 
menos, em um dos jornais de maior cir
culação local, ou noutro de comarca de 
fácil acesso, se no local não houver im
prensa diária." 

Art. 20. (Vetado) 
Art. 21. Somente serão objeto de execu

ção na conformidade dos procedimentos do 
Decreto-Lei n9 70, de 21 de novembro de 
1966, ou da Lei n' 5.741, de 19 de dezembro 
de 1971, os financiamentos em que se veri
ficar atraso de pagamento de três ou mais 
prestações. 

Art. 22. O art. 9~ do Decreto-Lei n9 
2:164, de 19 de se~embro de 1984, passa a 
vtgorar com a segumte redação: _ - _ 

"Art. 9~ As prestaões mensais dos 
contratos de financiamento firmados no 
âmbito do SFH, vinculados ao Plano de 
Equivalência Sal~~põr Categoria Pr_o- i 
fissional (PES!CP) serão reajustadas no. 
mês seguinte ao em que o_correr a data-: 
base da categoria profissional do mutuá~ 
rio, utilizando-se a variação do fndic1 
de Preços ao Consumidor (IPC) apurada 
nas respectivas datas-base. i 

§ 1' Nas datas-base o reajuste daS 
prestações contemPlará também o pe!
centual relativo ao ganho real de salário. 

§ 29 As prestações relativas a .con
tratos vinculados ao Plano de Equiva
lência Salarial Plena serão reajustados 
no mês seguinte ao dos reajustes sala· 
riais, ínclusive os de caráter automático, 
complementar e compensatórios, e as 
antecipações a qualquer título. 

§ 39 Fica asse'gurado ao mutuário o 
direito de, a qualquer tempo, solicitar 
alteração da data-base. nos casos· de mu~ 
dança de categoria profissional, sendo 
que a nova situação prevalecerá a partir 
do reajuste anual seguinte. 

_ ·§ 4~ O reajuste da prestação em fUn
ção-da primeira data-base após a assina
tura do contrato, após a alteração da da
ta-base ou após a opção pelo PES/CP 
terá como limite o (odice de reajuste apli
cadO ao saldO devedor relativo ao perío
do decorrido desde a data do evento até 
uri:J.ês do ·reajuste a ser aplicado ã presta
ção, deduzidas as antecipações já repas
sadas às prestações. 
_ -§ 59 A prestação mensal não exce
derá a relação prestação/salário verifi
cada na data da assinatura do contrato, 
podendo ser solicitada a sua revisão a 
qualquer tempo. 

§ 6~ Não se aplica o disposto no § 
59 às hipóteses de redução de renda por 
mudança de emprego ou por alteração 
na composição da renda familiar em de
corréncia da exclusão de um ou mais co
adquirentes, assegurado ao mutuário 
nesSes casos o direíto à renegociação da 
dívida junto ao agente financeiro, visan
do a restabelecer o comprometimento 
inicial da renda. 

_§_ 7~ _Sempre que em virtude da apli
cação do PESa prestação for reajustada 
em_ percentagem inferior ao da variação 
integral do IPC acrescida do índice rela
tivo ao ganho real de salário, a diferença 

_sááíncorporada em futuros reajustes de 
prestações até o limite de que trata o 
art. 5• 

§ s~ Os mutuários cujos contratos, 
fin:Q.ados até 28 de fevereiro de 1986, 

--ainda não assegurem o direito de reajus
tamento das prestações pelo PES/CP, 
poderão optar por este Plano no mês 
seguinte _ao do reajuste contratual da 
prestação. 

§ 9• No caso de opção (§ 8•), o mu
tuário não terá direito a cobertura pelo 
FUndo d~_ Compensação de Variações 
Salariais (FCVS) de eventual saldo deye
dor residual ao fmal do contrato, o qual 
deverá ser renegociado com o agente fi
nanceiro." 

Art. 23 __ As importâncias eventualmente 
cobradas a mais dos mutuários deverão ser 
ressarcidas devidami:mie corrigidas pelos Cn
diceS 9e atualiza_Çao dos depósitos de pou· 
pança, em espécie ou atravé~ de redução nas 
prestações vincendas imediatamente subse
qüentes. 

Art. 24. O Banco central do Brasil bai· 
xará as instruções necessárias à aplicação des-
ta Lei, _ __ __ 

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Brasília.14 de março de 1990; 169oda lndew 
pendên-cia e 1029 da República. -JOSÉ 
SARNEY - Mailson Ferreira da Nóbrega. 

O SR. P.RESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo_ a palavra ao nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
. PB. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presi

dente, Srs. Senadores. Volto a esta tribuna -

para tecer novos comentários sobre o Plano 
Collor. Desta feita pretendo ater-me à po!iw 
tica salarial, reSultante da implementação das 
medidas a ela pertinentes. 

Ocioso seria, evidentemente, discorrer 
nesta oportUnidade sobre a importância do 
tema. Afinal, a questão dos salários em nosso 
País é parte inerente" e fundamental do grande 
e permanente debate sobre os rumos do dew 
senvolvimento sócio-econômico do nosso 
País. 

Desse modo, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, dirijo-me agora ao que acredito ser o 
cerne do problema no momento. Quero di
zer, a preocupação mais uma vez -criada em 
relação a um eventual efeitO deletério sobre 
os salários em decorréncia da implantação 
e administração do Plano e, em particular, 
a discussão sobre as salvaguardas que se ima
gina devessem ter sido _estabelecidas para 
aqueles, através de medidas específicas do 
Executivo. 

Com efeito, desde a edição das Medidas 
que a questão salarial está em foco. Apenas 
ela não se exarcebou desde o início, pelo fato 
de que a brutal restrição de liquidez imposta 
jogou de imediato o debate para outros pla
nos de perda de renda. Ademais, toda a énfa· 
se governamental foi dirigida ao fat~ de que 
os "descamisados" do País não seria_m os-pe-r.; 
dedores e; siln, as '*elites" e os especuladores. 

Houve uma grande expectativa._ E, pasSa
dos os trinta dias iniciais, os segmentos de_ 
renda menoi começaram a sentir oS efeitos 
negativos da recessão ·econôrnica, seja pias 
demissões que vêm acontecendo, seja pela 
simples ameaça de desemprego, que paira 
sobre todos eles. Isso, sem dúvida, é ainda 
mais grave do que o aperto salariaL Tanto, 
que assistimos hoje, principalmente no seio 
de grandes empresas a redução dos salários, 
acompanhando proporcionalmente a redu
ção das jornadas_ de trabalho. E, com efeito; 
corrobarandO eSSa grave situação, temos ago
ra o resultado de uma pesquisa elaborada 
pela Hay do Brasil, uma das principais em
presas brasileiras de consulto ria, dando conta 
de que cerca de 70% das grandes empresas 
instaladas no País estão planejando continuar 
reduzindo salários e_ joriJa~as de trabalho, 
caso a economia não apresente indícios de 
recuperação em curto prazo. Também, causa 
justa. apreensão as informações ·da Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) SO
bre o registro, em abril, da demissão de 
17.296 trabalhadores e as da Federaç~o das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 

·a respeito da demissão de mais de· 45.000 
empregados no mesmo período, confirmando 
um fndice de desemprego acima dos vepiiw 
cados na reCessão de 1981. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, não Ihe parece justo, nem éticO, que se 
aceite de modo conformista, q'ue os saláriOs 
sejam mais uma vez aviltados no Brasil, sob 
a justificativa de que o ajustamento econó
mico assim o exige. 

Não foi. assim, por outra razão que o 
PMDB se dinamizou de imediato, no sentido 
de aperfeiçoar a parte relativa aos salá!iós. 
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apresentando emendas com vistas ao estabe
lecimento de mecanismo de proteção, e ga
rantia do poder de compra salarial, c_omo foi 
o caso de emendas ~specífícas de minha au
toria. 

Infelizmente, Sua Excelência o Senhor 
Presidente da república decidiu vetar esses 
aperfeiçoamento, mantendo apenas os relati
vos ao salário mínimo. Imagino que deve es
tar subjacente a esse ato a idéia, defendida 
pela equipe econômica governamentãi, de 
que a livre negociação deverá resolver as 
eventuais defasagens. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
há entre nós quem não ac:eita a justiça da 
prática da livre negociação ·salarial, que é 
própria da índole do sistema capitalista. 

Os sindicatos de trabalhadores, em sua 
maioria, têm, ao longo desses anos, defen~ 
dido essa forma de solucinamento das pen
dências saJarias. 

O Sr. João Menezes- Permite-me V, Ex• 
,um aparte? 

OSR- HUMBERTO LUCENA -Com pra
zer. 

O Sr. João Menezes- Nobre Senador, V. 
Ex' continua o trabalho que vem fazendo 
aqui, siste}Ilatic3.mente, em torno da situação 
económica, fianceira e social. Longe de mim, 
qualquer 'idéia de combater a política salari_al. 
Há tempos temos tido essa preocupação, por 
isso apresentamos há dois meses, no Senado, 
projeto de lei- infelizmente ainda não teve 
curso - em que nós estabelecemos normas 
de salários, forma de pagamento e dispensa 
de empregados. 

Trata-se de projeto abrangente mas, infe
lizmente, não conseguiu ter cUrso. Há quanto , 
tempo se reclama por essa situação salarial ,m 
há quanto tempo se diz os salários estão defa
sados? 

Durante todo o Governo do Presidente Jo
sé Samey, durante todo o tempo em que o 
fMDB esteve à frente do Governo, gover
nando a polftíca económico-financeira do 
País se combatia e se declarava que os sãlários 
eram defasados. E a única forma desses salá
rios não serem defasados é havendo o (!quilí
brio económico-financeiro. E como será esse 
equilíbrio? Ele acontecerá ao se-dar estabi
lidade ao pafs, dando-se fim à inflação, por
que enquanto não se der cobro à inflação, 
enquanto ela estiver procurando emergir, fi
caremos na mesma área de subir o salário 
subir o custo de vida e nunca chegaremos 
á estabilidade. Ao passo que, se fizermos uma 
polftica rigorosa, atenta, forte e corajosa, se
rá possível, que a curto prazo, dar estabi
lidade ao_ País acabando, autoqwticamente 
com esa grita constante da defasagem sala
rial, porque enquanto não houver equihbrio 
o salário não será equilibrado. Não é aomen~ 
tado o salário que se irá resolver o problema 
dos empregados. Não Se res.olve o problema 
do assalariado dando estabilidade ao País e 
isso só ocorrerá quando houver o combate 
total à inflação 1 houver a livre concorrência, 
_houver a livre empresa, a 1ivre negociação, 

Aí, então, estaremos sob a lei da oferta e 
da procura e o País entrará numa nova senda, 
numa nova era, nu_ma nova maneira de viver. 
Felicito V. EX" embora não concorde, nem 
aceite ()S seus argumentos._ porque, realmen
te, entendo a política salarial em plano com
j:Mtamente oposto ao de V. Ex• O Presidente 
C_ollor está fazendo um grande esforço com 
sua eqUipe, no sentido de encontrar o equíli
brio e, sobretudo, a responbsabilidade entre 
o __ çapital e o trabalho. Muito obrigado a V. 
Ex> 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex" 
sabe do apreço e amizade que lhe tenho, mas 
lamento, nobre Senador João Menezes, que 
me interiompã para dar esse aparte, sobre
tudo porque, V. Ex• nas suas linhas e entreli
nhas, critica o PMDB, por haver no Governo 
do Presidente José Sarney, apoia a sua polí
tica" 'econ6niica. 

Ora, se o PMDB respaldava o ex-Pre
sidente José Sarney V. Ex~, porém, que, na 
questão do salário, em todos os Planos do 
Governo anterior,m tanto no Plano Cruzado, 
como no Plano Bresser e no Plano Verão, 
uma das noS>as reiVindicações -:--inclusive 
de V.~~. que era fiel seguidor do governo 
anterior-e seu Vice-Líder nesta casa-, sempre 
foi, justaniente, a garantia do gatilho sararial 
, isto é, o direito ao trabalhador, ao assala
riado de um modo geral, à reposição-de per
das, se por acaso a- inflação deixasse de ser 
zero. Essa inflação zero do mês de abril, a 
q-ue se refere a Ministra da Económi:a, Fazen· 
da e Planejamento, também, houve nos Pla
nos Cr!J.Z3dos, Bresser e Verão, mas, depois, 
deixou de ser zero e passou a 5%, 10%, 15%, 
20% e cli_egoo a ser-100%, como aconteceu 
agora, também, no Plano Menen na Argen
tina. 

O que defendo nãÕ é que se dê ao traba
lhador reajuste sala_rial, acima do patamar 
da inflação, absolutamente. Nós concorda
rrios que dentro de um plano de estabilização 
económica, os salários devem dar, também, 
a sua parte de contribuição, para se conseguir 
o s.eu êxito. 

Entretanto, o que não se pode, sob pena 
de uma perversa_ injustiça, é deixar de reco
nhecer o direito do trabalhador, e foi o que 
nós procuramos fazer nas nossas emendas -
do' PMD B - ao Plano Collor, de receber 
as perdas salariais, _?e houver. Quer dizer, 
se, a partir de abril, a inflação continuar zero, 
no final rlo trimestre não haveria perda, mes, 
se a inflação de abril (oi prefixada em zero 
e, no entanto, vai ser 4%, o trabalhador per
de 4% ,_ Se .em maio for prefixada em 5% 
e der 10%, já perde mais 6%; são 10%. Se 
em junho for prefixada em 10% e for 15%, 
já perde mais 5%, ·,são 15% no total. potan
to, se a minha emenda dor transformada em 
lei- por enquanto, o'Presidente a vetou 
- no final do trimestre, o trabalhador teria 
uffia reposiçáo de 15%, equivalente à infla
ÇáQ, realment, verificada. Então, isto não é, 
nada mais, nada menos, do que o reconhe
cime-nto de um direito do trabalhador às per~_ 
das salariais. 1 

O Sr. João Menezes- Permite-me V. Ex' 
um aparte? V. Ex• fez uma referência que 
quero esaclarecer. 

OSR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr, João Menezes -Eminente Senador, 
V. Ex• falou que, rio governQ .do Presidente 
José Sarney, que tive a honra de ser um de· 
fensor- fui, talvez, um dos "últimos moica
nos" aqui, ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Exata
mente. E V. Ex~ sabe que sempre estive ao 
seu lado. 

O Sr. João Menezes - ... e fui até o fim 
e continuo amigo dele. Agora o que V. EX' 
tinha que reconhecer !é que durante todo o 
tempo que assim foi, em discursos continua
dos combati a política salarial, essa briga sala· 
rial, essa reclamação salarial assentada entre 
o desequilíbrio do valor do salário e o custo 
de vídcl.. Fui, talvez, aquele que enfrentou 
neste plenário muitas vezes sozinho, contra 
essa galeria cheia, o problema das greves, 
quase sempre originadas em desajustes sala
riais. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Isso é 
outra coisa. Não tem nada a ver as greves, 
com a eventual devolução de perdas salariais. 

O Sr. João Menezes-:- Só se queria aumen
to de salário. Não! Era aumento de salário! 
Era a mesma coisa, com nome de perdas sala
riais. Falava-se em aumento de salário e eu 
sempre defendi a política que esse aumento 
de salário é para enganar o trabalhador, é 
como se se fizesse um monte de neve que 
todo dia aumenta~ dá-se mais 10 e no mês 
seguinte precisa dar-se mas 10. Então, tem-se 
o mesmo assunto para tornar a reclamar, sob 
o rótulo de perda salarial. É isso que temos 
de combater, eminente Senador Humberto 
Lucena. Não podemos ficar eternamente 
aqui com essa mesma cantilena de reclamar, 
todo mês, aumento de salário sob a alegação 
de que está defasado. Não pode! Temos de 
encontrar uma solução económica e finan
ceira que dê estabilídade, para que realmente 
o trabalhador possa viver tranqüilo e não sob 
essa ameaça de que a toda hora, a todo mo
mento precisa aumentar o salário. Isso ape
nas serve de quê? Serve de instrumento polí
tico para que, na vida pública, se procure, 
a título de defender o trabalhador, defender 
o aumento de salário, sob o título dC perda 
salarial. Temos de defender o trabalhador, 
defendendo o equilíbrio na vida dele defen
dendo o equilíbrio do Pafs, porque, se assim 
não for, continuaremos nessa reclamação e 
o trabalhador estará cada vez pior. Obrigado 
a V. Ex~. 

O SR. HUMBERTO LUCENA:.___ Não con
funda Ex~ aumento com reajuste Oe salário. 
São duas coisas diferentes, nobre Senador! 

Tanto V. Er não foi tão rigoroso numa 
posição contrária aos reajustes salariais que 
apoiou todos os planos a que aqui me referi, 
do Governo Sarney, e continuou Vice-Líder 
do Governo. V. Ext' nunca renunciou. Por-
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tanto, concordo sempre com a política sala-
rial do Governo anterior. ·-

O Sr. João Menezes - V. Ex• está enga· 
nado~ está fazeildo acusação a bel·pi-ã-zer. 
Não é assim! 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Peço a 
V. Ex' que me deixe prosseguir, nobre Sena
dor. 

Não estou fazendo acusação, estou reba
tendo as críticas de V. E~. que não têm razão 
de ser. 

O Sr. João Menezes - Mas está rebatendo 
mal, de forma a não fazer jus à sua inteli
gência. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex' me 
permita. Já lhe dei o aparte, agor_a, desejei 
prosseguir nas minhas considerações. 

O Sr. João Menezes- O que fiz, foi defen
der a situação econômica do País. Sempre 
combati a política isolada de perda salarial 
porque entendo que é uma política errónea, 
através da qual se procura enganar o traba~ 
lhador, prometendo todos os meses aumento 
de salário. Não se consegue nada porque o 
custo de vida aumenta em função de vários 
fatores. Isto é uma brincadeira! Se somos um 
país ·sério, temos que mudar essa maneira 
de ser e temos que passar a ver, realmente, 
a situação do trabalhador em relação â situa
ção do País, porque, se a situação do País 
não estiver boa, a do trabalhador é ruim. 
O trabal?ador só terá estabilidade quando 
o Pais tiver estabilidade. Isto que é preciso, 
nobre Senador. Reclamar, reclamar e recla
mar não é possível, porque é necessário qué 
se dê estabilidade ao País, para que o traba
lhad_or possa ter estabilidade no seu trabalho. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre 
Senador, eu não estou dizendo o contrário 
de V. Ex~ Pro·curo, apenas; defender o direito 
do trabalhador em reaver as suas perdas sala
riais, quando houver. É uma convicção mi
nha. V. Ex' pode pensar o contrário, só que 
-repito - nunca renunciou à condição de 
Vice-Líder do Governo, embora o Governo 
anterior tivesse, sempre, uma política sala
rial, de reajuste, em todos os seus planos 
económicos. --

0 Sr. JoãO Menezes -A -miilha palavra 
sempre foi contra a política feita para enganar 
o trabalhdor. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu não 
vOu mais conceder aparte a V. Ex•. 

O Sr. João Menezes -V. :EX~ faz bem, 
porque o que afifma não tem defeSa.--

O SR. HUMBERTO LUCENA - Prossigo 
Sr. Presidente, para voltar a falar sobre a 
livre negociação dos salários. 

Entretanto, há que se .eritender que dois 
aspectos estão a complicar essa negociasão 
em nosso País. Em primeüo lugar, Seiía, a 
meu ver, pouco realista esperar que eltl uma 
conjuntura económica recessiva, quando se 
descortina uma avalanche de demissões de 
trabalhadores, fosse possível implementar 

exitosamente negociações desse teor._ Em se· 
gundõ,-e i:tãõ -menos importante, coloca-se 
a questão estrutural relativa à debiHdade sin· 
dical ainda em curso no Brasil, não obstante 
seus notórios avanços na Ultima década, mas 
que ainda se restringem às Regiões Sudeste 
e Sul. 

Em raz:ã_o de tudo isso, Sr._ Presidente e 
Srs. Senadores, é que se apresenta extrema
mente preocupante o anú~ciõ, pela Ministra 
da Economia, Zélia Cardoso de Mello, de 
um índice zero de inflação para efeito de pre· 
fixação de salários e como patamar inflacio· 
nário no mês de abril. 

Volta~se, então, a assistir à" querela de sem· 
pre, envolvendo os distintos métodos estatís
ticos de levantamento dos índices, com seus 
vet_ores, expurgas, etc. Seria, em outros tons, 
a mesma película passada durante os Planos 
Cruzado, Bresser e Verão. 

Poderia ser encarado o fato como uma me
ra discussão técnica. Mas, definitivamente, 
não o é, Subjacente a esse debate está, dentre 
outras, a importante questão do salário. Des
se modo a pergunta que se faz de pronto 
é: em que critério baseou-se a equipe gover· 
namental para zerar a inflação de abril? Pois 
tudo indica q"ue não houve embasamento 
científico para o arbitramento do índice, 

O Sr. Mauro Benevides- V. EX" me per
mite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muita honra, n_çbre_ Senador. 

O Sr. M3uro Benevides- Nobre Senador 
Humberto LUCena, o discurso de V. E~. o 
qual estou ouvindo com a maior atenção, é 
de rara oportunidade, não apenas em razão 
da conjuntura económica-financeira sobre es
sa indicação do índice zero de inflação, mas 
com relação à outra oportunidade a que alu
do, e permito-me lembrar a V. Ex•, a de que 
tod~s -~ssas indagaçóes, muito bem seqüen
ciadas ao raciocínio de V. Ex•, devem estar 
presentes amanhã, aqui, quando a Ministra 
Zélia Cardoso de Mello assomar àquela tribu
na para as interpelações. Aí vamos conhecer 
o pensamento real do Governo a respeito 
dessa magna questão e teremos condições, 
com V. Ex1' à frente, de dialogar com aMinis· 
tra Zélia, titular da Pasta da Economia, Fa
zenda e Pla.nejamento, a respeito destaques
tão. Todo o lineamento do discurso de,V. 
Ex• a Casa vem acompanhan-do atentamente, 
e o que V. Ex~ prega é aquilo que, ao longo 
do tempo, doutrinária e progranraticamente 
nosso Partido defendeu. Vamos esperar que 
amanhã, inte,rpelado por V. Ex:• ou por qual-. 
quer outro eminente Senador desta Casa, a 
Ministra Zélia Cardoso de Mello .POSSa dissi
par todas as dúvidas em torno dessa relevante 
questão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra· 
deço a V. Ex~ o seu aparte, dizendo que já 
estou me apresando a me inscrever, para in
terpelar a Ministra Zélia Cardoso de Mello, 
por ocasião de sua presença no Plenário do 
Senado Federal, amanhã à tarde. 

Voltan_do à questão da fixação do índice 
zero de inflação, não foi por outra razão, 
portanto, que uma instituição de incontes
tável credibilidade, como o Dieese, o Depar
tamento Intersindical de Estatísticas e Estu · 
dos Sócio-EconómícOS, se irisurgiu cOntra 9 
referido anúncio governamental. Com efeito, 
os cálculos até agora desenvolvidos por essa 
instituição de pesquisa contrastam com as 
previSões governamentais de uma deflação, 
de 0,1% a 0,3%, que compreenderia o perío
do entre 16 de março a 15 de abril, e prevê 
para este mês uma taxa em torno de 24%. 
_ Mas não somente aquele órgão contradiz 
o índice governamental. Segundo o econo
mista Francisco Lopes, da Pontifícia-Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro, o GOverno 
ainda não dispunha ou não dispõe de dados 
concretos para avaliar a inflação. No máxi· 
mo, contaria com dados relativos à primeira 
semana de abril e naquele momento se vivia 
uma retração dos preços, diferentemente da 
realidade das semanas seguintes, o que, se
gundo aquele economista, deveria levar o ín· 
dice para algo em torno de 10%. 

A equipe ecoriômica do Governo alega ser 
preciso apagar a memória inflacionária -e que 
se deve tomar os preços do dia 1 o de abril 
e fazer a previsão de que, na comparação 
com o nível de preço do dia 30, não ocorrerá 
nenhuma variação. Em outras palavras, a in
flação inexistirá, será de zero por cento. 

Mas ess_e fenômeno, segundo se sabe, é 
calculado, de modo a refletir a variação mé· 
dia: de preços num determinado _período, e 
não pela comparação linear dos preços prati
cad<?S em dois dias. Significa dizer que o IPC 
de abril, a ser divulgado em maio, carregará 
urna parte da inflação do cruzado. É essa 
inflação que o Governo deseja apagar. É a 
inflação que em seu bojo conduz os fortes 
reajustes da véspera do Plano, quando foram 
aumentados os preços administrados pelo 
Governo, como sejam, combustíveis, energia 
elétrica e telefonia. 

Essa memória inflacionária, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, de acordo cOin muitos técni
cos, só poderia ser eliminada através do que, 
no jargão estatístico, é denominado de- vetor 
de preços. Na prática, deséarregar-se~ia num 
só mês toda inflação ocorrida até determi~ 
nado dia. Poderia ter sido o dia 16 de março, 
ao ser anunciado o Plano. Contabilizar-se-ia 
de uma só vez a infhi.ção que, s_e nada mu
dasse, seria difundida nos meses seguintes. 
Só desse modo poder-se~ia aceitar a zeração 
do índice inflaciorrário em abril. 

Aos salários, portanto, está sendo negado 
o repasse da inflação, argumentando-se com 
o seu apagamento. Muito bem! Mas por que 
então não se apaga essa memória para outros 
preços como é o caso das prestações do Siste~ 
ma .Financeil:::o de Habitação, que não se en
quadram no plano de equivalência salarial, 
e taqtbém dos aluguéis? No primeirO caso, 
-o índice recorde de 84,32%- cfa inflação de 
março será ·a base de reajuste; no segundo, 
conforme a Portaria n? 191 do Ministério da 
Economia, os aluguéis serão reajustados com 
base na variação do Bónus do Tesouro Nacio~ 
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nal, BTN, no mês passado, da ordem de 
41,28%. Nesse caso, embora o Governo te· 
nha procurado reduzir o impacto do repasse 
do IPC de março_, utilizando o BTN, como 
se vê, também não se apaga a memória infla
cionária. 

São dois pesos e duas medidas. -Desse mo
do, podemos estar diante do que pode ser 
considerado o maior arrocho salarial da histó· 
ria do Pafs, pois, dependendo das _datas-ba· 
ses, pela regra imposta pelo Governo, as per
das salariais poderão atingir 63,91%--: 

É este, inquestionavelmente, u_nj_-quadro 
muito preocupante. Tanto mais se vierem a 
se confirmar para o mês de maio as previsões 
de agentes financeiros quanto ao índice de 
inflação. Como resultado dos acompanha· 
mentes paralelos de preços por eles realiza· 
dos até o presente momento, os preços agrí· 
colas podem elevar o referido índice para algo 
em tomo de 10%, muito acima, portanto, 
da expectativa governamental. Além disso, 
já se volta a conviver novamente com os co· 
nhecidos ágios e cOm o desabastecimento em 
alguns setores, a indicar a existência de uma 
inflação reprimida na economia. 

Ainda hoje, Sr. Presicj:ente e Srs. Senado· 
res, a imprensa publica que a área económica 
do Governo já estima que a inflação de abril 
não será zero mas, ao final, de 4%. 

Como se não bastasse, o Executivo acaba 
de adorar a Medida Provisória nn 185, através 
da qual se devolve ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) o poder de suspensão de um 
dissídio coletivo de trabalho, possibilitando 
que o reajuste salarial concedido por um Tri
bunal Regional do Trabalho fique susperiso 
até que o TST julgue .o caso, em 150 dias. 

Em tennos práticos, essa Medida se destina 
objetivamente a viabilizar a revogação das 
concessões salariais dos Tribunais Regionais 
do Trabalho. Muito embora se possa alegar, 
entre outras filigranas legais, que o patrão 
e o trabalhador são igualmente por ela afeta
dos, não há como negar que é este tíltimo 
que se constitui no elo mais fraco e permanen· 
temente golpeado nesta relação. Por isso é 
que os TRT de vários Estados da Federação 
já iniciaram a concessão de dissfdios, incorpo
rando o IPC integrai de março aos salários 
dos trabalhadores. 

A crença da equipe económica do Gover· 
no, obviamente, é a de que os salários não 
devem ser recuperados de imediato, para que 
a decorrente elevação de seu poder de com· 
pra não viesse a reaquecer o procesSo infla
cionário. 

É esse mesmo raciocfu.io que preside as 
tentativas do Governo no .sei::Lüdo de restrin· 
giro suposto excesso de liquidez que já esta· 
ria ocorrendo no momento. A Portaria n? 
260, que em bQa hora será retificada, por 
exemplo, entre outras proibições, impedia o 
saque em cruzeiros de recursos do fundo de 
Garantia por Tempo de _Serviço (FGTS) nas 
dispensas sem justa causa, extinção de em· 
presas da qual o cidadão era empregado, 
morte e invalidez,· ocorridas antes de 15 de 
março último. Além disso, suspetide o acesSo 
,ao dinheiro bloqu~do de entidades de previ-

dência privada e de credores de pensões, apo
~entadorias e_p_ecúl_ios. Cria obstáculos, ain
da, à liberaç3o do dinheiro de rescisões con
tratuais de trabalho ocorridas após 15 de feve
reiro, como tamb~m veda o saque de até 50 
mil çruzeiros para o trabalhador demitido de
pois de 15 de dezembro _de 1989 e que se 
encontre ainda desempregado. 

O Ministro ·do trabalhO e Frevidência So
cial, AntôniO Rogério Magri, classificou co
mo equívoco a suspensão do saque do FGTS 
por trabalhadores demitidos. Entretanto, se
gundo publicam os jornais, o Secretário-E
xecutivo do Ministério da Economia, econo
mista Eduardo Teixeifã;não endossa esse en
gano e reitera a intenção de sustar os saques 
para avaliação ~o fluxo de caixa do Fundo. 

Sr. Pres{de-nú~ e Srs. -&na-dÕres, realmente, 
as exceções abertas pela Sra. Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, nos termos 
da Medida Provisória no 168, visando a novas 
conversões de cruzados novos_ em cruzeiros 
parã atender casos emergenciais, baixadas 
através de portarias, já foram quase todas 
revogadas, numa tentativa de __ fazer sentir à 
opinião pública de que, mais uma vez, au
mentou o índice de liquidez da economia. 

Sr. Presidente, Srs. Seiladores, parece-me 
que o que fez o índice de liquidez não foram 
as conversões excepcionais de cruzados novos 
em cruzeiros para atender a saques do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, a traba
lhadores desempregados, aposentados, pen
sionistas, etc. A verdadeira causa desse au
mento da liquidez e_stá na conversão em cru
zeiros dos dólares internados que estavam 
depositados no Banco Central, por conta das 
~exportações realizadas, antes do Plano Collor. 

Assim, não fossem ~uficientes a pirotecnia -
e o cipoal de atas norttJ.ativos e seus equívocos 
a tumultuarem a vida dos trabalhadores e 
suas famílias, observa-se, a ser confirmada 
a: notícia antes referida, que a visâo tecno
crática e autoritárià está de fato instalada na 
equipe eCOnómica, mal se Cónfcindo no atro· 
pela~ento d~s_direitos legais e legítimos dos 
chamados "desca111isados", que o Governo 
àpregoava~s-erem os gràhdes ganhadores com 
as medidas de estabilização económica. 

Essa situação, Sr. Presidente Srs. Seiiado
res, demonstra mais uma vez que os teóric-os 
dos nossos planos de estabilização conti
nuam, na ess.éncia, a postular que a intensi
dade da inflação corresponde à intensidade 
da demanda efetiva do sistema económico. 
Assim, nada mais coerente no raciocínio de
les do que defender a necessidade do arrocho 
salarial, como carro~chefe do programa de 
medidas para comprimir a referida demanda 
e a~ender aos parârtletros do Fundo Mone
tárió Nãdonal que, conform~ artunciou a Sra. 
Ministra da Economia, Fazenda _e Planeja
mento, Zélia Cardoso de M~llo, dentro de 
uiJi rilês, fará chegar a Brasília uma nova co
missão, para fazer a auditoria da economia 
brasileira e verificar, então, se as medidas 
que aqui foram tomadas estão. de acordo com 
os padrões daquele organismo financeiro in-
ternacional.- - -

Concluo, Sr. Presidente. 
Embora não sendo economista, tenho me 

preocupado cada vez mais em enfronhar-me 
nos assuntos dessa área, no sentido de melhor 
entender e debater as matérias a ela perti
nentes e de relevância nacional. Assim, pelo 
que tenho assimilado de outras cartilhas eco
nómicas, distiiltas da monetária, animo-me 
a afirmar que o arrocho salarial, ora imposto, 
junto com a brutal restrição de liquidez, ape· 
nas agravará O processo recessivo e que este, 
ao invés de conter a inflação, poderá trazé-la 
de volta, muito mais encorpada, em prazo 
médio. 

A re-posiçãd das perdas salariais, a defesa 
do emprego; a manutenção de uma política 
que garanta- a evolução positiva do salário 
-rea1, com vistas ao-Crescimento económico, 
são, por isso" mesmo, partes fundamentais de 
qualquer programa de reaquecimento da eco· 

,nomia. 
Em outras palavras, torna-se inadiável que 

se defina uma reorientação do modelo econô· 
mico e uma nova flblítica de rendas. Dito 
ainda de outro modo, está a exigir-se do Go
verno Federal uma proposta diferente, veida
deiramente democrática, para que o País pos· 
sa aspirar â verdadeira solução dos seus gra
ves problemas sociais. 

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

Durante o discurso do Sr. Huniberto 
Lucena, o Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secre· 
tário, dexia a cadeira da presidência, qu( 
é ocupada pelo Sr. Antonio Luiz Maya, 
Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr._~Antó'!_io _Luiz Maya, Su· 

- - plente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é acupada pelo Sr. Pom
peu de Sousa, 3? Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discur· 
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a1guns 
assuntos conduzem-me, nesta tarde, à tribu-
na do Sçn_ado. __ 

De princípio, queró rememorar as Medidas 
Provisórias que foram baixadas por Sua Exce
lência, o Presidente da República, adotando 
gravíssimas providências, que seriam neces· 
sárias ao desempenho de sua atividade de 
governante. 

Naquela ocasião das primeiras Medidas 
Provisórias, cuidava-se, Srs. Senadores, da 
extinção de uma série de órgãos, inclusive 
empresas públicas, sociedades de economia 
mista, dizendo bem claro, e órgãO~ diversos 
da administração; uns cuidando-se da extin

_ção, quando de natureza de DireitO PUblico, 
outros, cuidando-se da dissolução, quando 
de natureza relativa ao Direito Privado. 

E, naquela ocasião, Srs. Senadores, os que 
redigiram aê Medidas Provisórias não cuida
ram de prestar as informações necessárias ao 
Congresso. Dez linhas, quinze linhas no m~-
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ximo, foram suficientes para, nã Medida Pro
visória n9 151, dizerem por que era preciso 
desconstituir-se tanta coisa a um só tempo. 

Na condição de Relator dessa Medida a 
que me referi, tive o- Cuidado_ de fazer uma 
separação de determinadas empresas e de de
terminados órgãos, porque não_ podia concor
dar em que informações tão breves fossem 
capaz de satisfazer ao espírito do Congresso 
Nacional, no exame dessas medidas. E foi 
precisO que, num primeiro parecer, o Relator 
adotasse.essa posição de repulsa para, a partir 
daí, o Governo deter-se nas informações que 
deveriam ser passadas ao Congresso. Entre 
um parecer sem número, não aprovado na 
Comissão e o parecer em plenário, entre esSas 
duas ocorréncias, finalmente, cuidou o Go
verno de realizar aquilo que deveria ter feito 
como fundamentação das medidas provisó~ 
rias. 

Com isso, quero dizer a V. Ex~. no mo
mento em que o Congresso Nacional examina 
outras medidas provisórias, quero dizer que 
a fundamentação delas é mais importante pa~ 
ra o Congresso do que o próprio texto a se 
converter em lei. Isso_ porque cada um dos 
CongreSsistas deve estar muito bem informa
do para o funcionamento de sua consciência, 
para a aplicação de sua razãO e para que se 
f~Ça o juí~o_ n~cessário à. a:prõv-ação de um 
projeto de lei de conversão ou a aprovação 
da~ medida tal qual seja apresentada a este 
Pcider. 

sob o espírito pragmático, o Estado nu-nca 
foi tão grande; o Estado nunca foi tiio grande 
porque-pôde, rra prática, enquanto diminui, 
repito, ele pôde, na prática se espraiar a ativi
dades as mais diversas. O Estado tem, hoje, 
uma atividade tão ampla, que nem a econo
mia doméstica de um cidadão escapa aos ím
petos juvenis do atual Governo da Nação. 
Nada escapa, neste momento, a essa extensão 
do Estado, neste momento, em plena ocor
rência. 

E aproveito, também, estar na tribuna para 
advertir aos Srs. quanto aos riscos naturais 
de um Governo em que q Presidente da Re~ 
pública exerce, diretamente, o poder de polí
cia. O Presidente da República que, simpati
camente, vai ao supennercado e_que, ater
riSsa de helicóptero às margens de um hospi~ 
tal, e saem as fotografias ao lado dos panelões 
desse hospital, visitando a. cozinha de uma 
casa hospitalar. 

Isso é muito simpático, é muito iriteres
sante. Mas, no exame da Teoria de Estado, 
no exame dos recatos presidenci'ais e no ·exa
me do Governo, que dispõe, evidentemente, 
de órgãos adequados para o exercfcio .do po
der de polícia, tUdo isso parece mesmo uma 
exuberância juvenil pouco pensada, mal exe
cutada, posto que ~lldo IJlUÍto simpático e tu
do muito agradável, diante da opinião de uma 
população sempre mal informada. 

E já temos que abrir, aqui, um parêntese 
sohre a m_áin_forma.Ção que domina este País, 
a meia informação, a deturpação como regra, 
o boato. como instãluição nacional, ao ponto 
de este Poder ser brutalmente atingido a todo 
instante e a toda hora, quase sempr~ pelas 
más informações que são dadas. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. 'Ex~ 
um apàrte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-
Ouço V. Ex•. -

Ora, Ex~, esta minha preocupação vem à 
tribuna comigo exatamenfe'dia:nte dos infor
mes de que o Sr. João Santana promete atacar 
novamente. Esse é um cidadão ímpar. É um 
cidadã_o que, como se sabe, paga para traba
lhar e, por isso, sob inteira suspeição de todos 
nós e-suspeição do próprio Brasil, da própria 
Naçã9, por que não se conc·ebe essa história 
que a imprensa vem contando, tão amiuda
mente, sobre as excentricidades desse cida-
dão. . O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador 

Com 'toda certeza, Srs .. S.enador_es, a alon- Cid _Sabóia de Carvalho, V. E:x:~ faz muito 
gar-se aquilo que se denomina de reforma bem em: chamar a atenção não apenas do 
administratiVa, com toda certeza, daqui a Senado, mas da opinião pública para esse 
pouco estarão atingidos órgãos como a Sude- clima que ·está gerando versões desencontra
ne, órgãos como o Departamento Nacional das, de providências governamentais, como 
de Obras Contra as Secas e Bancos como essa. que v. EX" aludiu, no curso do seu pro· 
o do Nordeste e o da Amazônia. O Banco nunciamento, em que o Departamento Na
do Nordeste do Brasil_ e o Basa possivelmente cional de Obras Contra as Secas estaria no 
serão atingidos nesses atas que estão sendo crivo draconiano da atual Administração, 
prometidos ã Nação. pãssfvel de- urit -atõ -que pudesse extingui-lo. 

exatanlente o Polígono das Secas a conviver 
com aquçla~ calamidades cíclicas, como a que 
agora se abate sobre a região nordestina. Por· 
tanto, nobre Senador Cid Sabóia de Carva· 
lho, não tem sentido se pretenda protelar ou 
engrossar essa onda de boatos, de versões 
ao na opinião pública do Brasil. Veja, por 
exemplo, em relação ao DNOCS: são cerca 
de seis ou sete mil funcionários que vivem 
sobressaltados diante da iminência de uma 
extinção que ihcidiria sobre aquele órgão, cu
ja importância V. Ex~ já testemunhou aqui 
e sua magnitude no combate ãs secas, na via
bilidade de uma área geográfica p3ra convi
ver com as intempéries. Portanto, levo tam· 
bém a minha solidariedade a V. Ex", parti· 
lhando das suas apreensões diante desse cli
ma que gera tensão, inquietude e natural· 
mente, impede a Nação de trabalhar tranqüi· 
lamente. 

O SR. CID SABÓIA DE-CARVALHO
Essa advertência que faço sobre o Departa~ 
menta Nacional de Obras Contra- as Secas 
funda~se numa tentativa, que vem de longe, 
de extinção do departamento, de extinção 
desse orgão vital para toda a região nordes
tina. 

É intere:ssante uma observação que faço 
neste momento; é interessante a coincidência 
de ponto de vista do Governo do Presidente 
Samey com o Governo do Presidente Collor 
de Mello. Há um seqüenciado qUe leva a uma 
perfeita identidade os dois governos, quando 
sabemos que na campanha ele'itoral o Sr. Fer
nando Collor de Mello obteve o maior de 
seu sucesso exatamente na crítica ao Presi~ 
dente José Sarney_. 

E o diabo_ não -é isso, Srs. Senadores. Os 
nossos companheiros que defendiam o Presi
dente Samey mal tiveram tempo de descansar 
e já estão defendendo também o Presidente 
Fernando Collor de Mello. Há uma coinci
dência tão grande que fico temendo tudo 
aquilo que pudemos evitar no Governo Sar
ney e; neste momento, talvez, não seja possí~ 
v e! evitar, no Governo Fernando Collor de 
Metia, já que se encontra perfeitamente re
forçado pela legitimidade de sua eleição. 

E interessante tudo isso e ao mesmo tem~ 
po ... 

O Sr Odacir Soares - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-E há, por isso mesmo, um temor regional. Recordo-me de que V. Ex~ já Ocupou a tribu-
Já hoje, pela manhã, recebíamos da nOssa na desta Casa e em brilhante e incisivo pro---- Com todo 0 prazer, nobre Senador O_dacir 
terra, do nosso Estado e de outros Estados, nunciamento, defendu a existência do Soares. 
preocupações que nos eram remetidas, já se DNOCS, uma instituição qu·ase secular, que Ó Sr. OdaCir Soares - Eu estava espe~ 
prevendo uma possível extinção do Departa- tem prestado os mais relevantes servíços rindo um pouco mais o andamento dO discur-
mento Nacional de Obras Contra as Secas. àquela área geográfica do país que represen- so de V. Ex~ mas, depois de ouvir a frase 

-E como fõi muito fácil extinguir a Petrom-isa, ---tamos no Senado Federal. Eu próprio, Sena- de que os mesmos que defendiam o Presi-
como foi muito fáCil extinguir a Interbrás, dor Cid Sabóia de Carvalho, seqüenciando den_te Sarney estão defendendo o Presidente 
como foi muito fáCil tanta e tanta dissolução, o pronunciamento de V. Ex~, há dois meses, Fernando Collor de Mello, apressei-me em 
como foi fácil desconstituir, talvez que essa "também assomei ã tribuna do Senado para solicitar este aparte de V. Ex~, pois achei mui-
tarefa seja continuada, agora, com a extinção juntar a minha ã palavra autorizada de V. to_ interessante essa afirmação de V. Er Do 
e a dissolução de outr_os organismos do Esta- Ex~, em defesa do DNOCS, recordando toda mesmo modo que alguns que defendiam o 
do brasileiro. .a trajet6iia daquele organismo regional, des- _ Presidente José Sarney, hoje defendem o 

Já nesta manhã, escutávamos o Senhor de a IFOCS, com Arrojado Lisboa, até os , Presidente Fernando Collor de Mell.o. exis-
Presidente da República falando na diminui~ dias de hoje, oitenta e tantos anos de atuação tem outros que defendiam o Presidente José 
.ção do Estado. E eu garanto aos Srs. que, fecunda, permanente, constante, levando Samey e estão contra o Presidente Fernando 
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Collor de Mello; e há outros que _e_stavaln 
contra o Presidente Sarney e estão, hoje, a 
favor do Presidente Collor de Mello. V. Ex~. 
como jurista, como poilti~o, __ s_abe que ~sso 
é próprio da democracia, não é novidade em 
parlamento algum, decorre das polfticas ado~ 
tadas por este ou por aquele governo. Agora, 
por outro lado, acho que V. Ex• se equivoca 
quando afirma que a polftica do gOVerno ·não 
está definida; ao contráiio, acho que, nos 
últimos anos, este País riU:ncã. -teve um gover~ 

O SR. CID S~BÓIA DE CARVALHO -
OuvfV. Ex• com muita atenção. Talvez haja 
um equívoco.-Nunca penSei nem nunca disse 
que o .Governo não tinha as suas políticas 
definidas; pelo contrário, acho que ele as tem 
prematuramente e em excesso e antes de ter 
a experiência da administração. Acho que 
o Presidente já chegou defiitindo_ situações 
antes de tocá-las, sarjando tumores antes de 
conhecê-los. 

no com políticas tão definidas em todos os Não disse, em nenhum momento, que o 
setores de atividade quanto este Gove!fio. Governador não tinha_ metas definidas. To· 
Temos uma política definida_ para o serviço dos sabemos que um dos predicados do Presi" 
público, outra para o servidor público; temos dent'e Fernando Collor de Mello é_exatamen
uma política económica definida~ femoS uma te a autodetenninação, é um cida,Çião que tem 
política mohetária definida, temos uma polí~ fixações, tem idéias bem determinadas, que 
tica patrimonial e tributária definida, temost foram realmente muito prolatadas, bem ditas 
enfim, um leque de políticas que _constituem durante a campanha eleitoral. 
o programa macroeconômico--do Presidente 
inteiramente definido, inteiramente transpa- O Sr. Jutahy Magalhães- PerrD.ite V. Ex~ 
rente, claro,. do qual, evidentemente, alguns um aparte? , 
discordam. :É perfeitamente natural e lógico O Sr. Odacir Soares.-. Permite V. Ex\ 
em um processo democrático, D.o contradi- s6 para complementar? 
tório da democracia, haja pes.o;oas que con- Ó 
cordem, haja pessoas que discordem. Só não O SR. CID SAB IA I) E CARVALHO -
posso concordar com v. Ex• quarido afirma Logo mais, passo a V. Ex\ Senador Jutahy 
que não há política, que o País está em dúvi- Magalhãe~. 
da. o País não_está em dúvida, ele conhece Eu não disse que ele não tinha metas defini
osseus caminhos. Os caminhos aí estão traça- das; o que critiquei foi, nas Medidas Provisó
dos nas medidas provisórias que forarri tran- rias, as poucas inforinaçõeS'passadas para o 
formadas em l_eis .. Não há~ repito, nenhum Congresso Nacional, de tal sorte que, por 
setordoEstadobrasileiroque_estejasemuma exemplo, na Medida Provisória no 150, na 
polltica definida. E 0 governo _vem. com de- de n~_151, ~oi_ preciso houve-sse~acidentes de 
terminação, ·com coeréncía, executando as não' aprovação dos primeiros pareceres, para 
políticas definidas pelo Congresso Nacional que o GóVernaâo tivesse tempo de, extra-ofi
que, inclusive, em alguns casos, alterou_ as cialmente até, dar as informações de que nós, 

Parlamentares, n'ecessiiamos. Tanto assim 
propostas originais do Governo. Muitas ve- q· ue mudamos de opinião. Órgãos que não 
zes, verificamos- até em órgãOs da imprensa, 
quando analisam 0 processo legislativo brasi- queríamos extinguir porque entendíamos que 
leiro instituído pela nossa- Constituiçã:o, nã-o estava explicada a razãQpela qual, fomos 
quando dizein que 0 Presidente mandou uma obrigados a concordar depois que as razóes 

C 
foram dadas. Não digo, em nenhum momen· medida provisória para o ongresso, ou um 

projeto de lei, 0 Congresso vai modific1;1.r ou to~ que o Governo não é obstinado, que o 
'd · Governo não tem metas definidas, que o Go-

modifi, ICOU e o_ PreSI ~nt~ Y?l \,'eta,r es~e ou . - . vemo não tem coragem, que o Governo não 
aquele dispositivo de detennmado proJeto de . tem autoridade, não. Não faço essas injus
lei transformado em lei e que isso vai gerar 
confrontoentreosPoderesLegislativoeEXe:: tiças, porque isso, evidentemente, não é do 

meu estilo. O_ que critico é a essência de cada 
cutivo. Fico pasmb quando leio isso em res- Medida. Crifico, pOr exemplo, 0 pavor, 0 
peitáveis órgãos da imprensa, que ignoram, ·pânico, o medo, o estado de guerra que se 
não sei se de má-fé, ou por simples igno- instalou na AdministraÇão Pública, isso criti~ 
rância, que o processO Iegislãtivo, do mesmo cq, A instabilidade a que foi levado 0 servidor 
modo que prevê a sanção, prevê o veto. E público; critico .o medo que_ se tem de que 
que isso constitui, exatamente, um momento ConstituiÇão nada venha a valer, que ela seja 
do processo legislativo, que isso_ não implica rasgada com certa facilidade._Critico o estado 
em confronto entre os Poderes. De modo de medo, 0 estado de terror, a bomba que 
que discordo de V· _Ex• quando ~firma que varexplodir, a neurose coletiva que se instala 
há ausência de polítcas; que 0 Governo titu- na Nação, essas conseqüências, sim, tudo isso 
beia, que não caminha a passos firmes e acer- critico. E isso é, por certo, o exces-so· de deter· 
tados na colimação dos objetivos que definiu, minação de Sua Excelência, 0 Presidente. 
como V. Ex' muito bem disse durante a cam- ~ 
panha eleitoral. Só se iludiu em relação ao 
Presidente Collor de Mello aquele que não 
acreditou que Sua Excelência iria colocar em 
prática as idéias eXpostas claramente, tiãns
parentemente_, com vee-méncia, durante a 
campaftha elitoral. É este o aparte que faço 
ao discurSO de V. Ex', agradecendo por Iile 

· ter permitido aparteá-lo, com as discordân-
! ci~ manifestadas ago_!'a. _ 

O Sr. OdaCir Soares- PenÍtite-me V. Ex:' 
novamente um aparte? 

O Sr. Jutahy-Magalhães- Permite-me V. 
EX' uin -aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço pela ordem o nobre Senador Od3dr 
Soares e em seguida, ou_virei V. Ex" 

O Sr. OdaCir s·oaieS -- Nobfe Senidór, 
quero discordar de V. Ex~, lamento fazer isso, 
mas sou obrigado, quando fala que o Go· 
vemo agiu prematuramente. Um País que 
vivia com uma inflação de 100% ao mês, num 
processo de hiperinflação;_ numa ·economia 
toda complementada monetariamente, fúian· 
ceiramente, indexada, esse País precisava de 
um governante que pudesse governar a partir 
de sua posse. Na realidade. os 33 Ou 35 mi-

. ~hõ.es de vot.os _que o Presidente, Fernando 
COllor de Mello recebeu, essa ne.cessidade 
que tinha e 'que tem o povo brasileiro de 
ver um Presidente governando. O País queria 
um Presidente que -assumisse o poder e que 
no mesmo momento em que a faixa presi
dencial lhe fosse passada, como ocorreu, pas
,sasse efetiviunerité a goveniir, porque o País 
não podia coilviver mais com o estado de caos 
docial em que se encontrava _e com a inflação 
numa dinâmica 8.scendente que Ievariao Pais, 
itie:XOravelmimte,' à explosão social e a mo
mentos indefinidos dentro do _seu processo 
histórico. Dt!:: .mOd_o que, por outro lado, tam· 
bém não vejo issó que V. Ex~ considera, que 
determinadas medidas provisórias_ nã() _v~e
ram ao Congresso Sufidffite'mente esclare· 

· cidas. Não vejo, sihceraménte, nada de! mã.is 
nisso, potque faz parte do prõCeSsO legislativo 
a discusSão· daquilo que Vem a suas mãos, 

-daquilo que vem ao seu conhecimento._ O 
Governo não manda ao Congresso um proje
to de lei ou uma medida provisória ou o que 
for, em qualquer ato legislativo, ã partir do 
pressuposto de que_ele não_ seja, exaustiva· 
mente, debatido por esta ou por aquela Casa 
do Congresso Nacional, É aí que está exata-, 
mente _a essêlieia.da democracia, é o contra
ditório, Nem o Governo é dono da verdade 
e nem o Cõrl.g!esso é dono da verdade. A 
_denúncia estabelece regras há elaboração le
gislativa que V~ni sendo cumpridas com o de
bate pelo Congresso às vezes radicaJmf:rite, 
com setores, parlamentares debatendo radi
calmente c~mnnedidas do Goverho e ·com 
outros setores, mais moderadamente, tam
bém debatendo e mudando, às vezes, a subs
tância de determinados ates legislativos ou 
atas governamentais, mas tudo dentro do 
pressuposto do exercício pleno e aritplo da 
democracía q!le· está baseada na ·contraditó
rio, O Presidenfe COilor de Mello assumiu 
o Governo coi:n a determinação; com a legiti
midade de começar a governar no--momento 
mesmo em que lhe fosse passada, pelo Presi
dente José Sarney, a faixa presidencial. Aliás, 
devo record3I a V. Ex" que era exatamente 
esta a crítiCa que se fazia ao President~_José 
Sarney, crítica que considero, inclusive, in
fundada e improcedente, porque o Presiden

_te José Sarney pegou o País num momento 
da sua históriã diferente do momento que 
hoje atravessamos. Inclusive, o Presidente 

. José Samey asSumiu o ~oder d~pois da doen~ 
- ça do Presidente Tãncredo Neves, sem ter'. 

um programa de Governo, obrigado a admi
nístrar com um -ço_nteQcioso sobre _o qual Sua 
Excelência não tinha oenhum_rontrole e _ne
nhum conhecimento'"do que resultou a crise 
pela qual passou o País .e pela qual paSsouJ 
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até recentemente, a sociedade brasileira. O 
Presidente Fernando Collor de Mello rece
beu 35 milhões de votos para g·overnar este 
País com a determinação, com a clareza e 
com a transparência que Sua Excelência sem· 
pre fez questão de manifestar e de expor, 
clara e transparentemente repi!O- à Nação 
brasileira, desde os primórdios da sua candi· 
datura, passando, inclusive, exautivamente, 
pela campanha eleitoral. Lamento, mas, tam
bém, discordo desse_enfoque que V. Ex• dá 
ao seu discurso e à questão do exercício do 
poder, neste momento, no Brasil. 

o SR. CID SABÓIADE CARV ÁLHO -
Nobre Senador, a discordância de V. EX' é 
muito respeitada por mim. Eu sempre respei
to o ponto de vista adverso, mas reconheço 

..que..-.tudo depende de um ângulo de visão 
ou da posição assumida por cada um de nós 
no proceSso político que estamos a viver neste 
exato momento. Eu entendo que, na verdade, 
houve muita precipitação,- houve muita ima· 
turidade, houve um desmonte da máquina 
administrativa sem qUe se SOUbesse como ela 
iria ser, conveniente, remontada. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite· me V. 
Er um aparte? -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ..:.... 
Pois não. Ouço o aparte-de-v: Ext, nobre 
Senador ! utahy Magalhães. · 

O Sr. Jutahy Magalhães....:.... Nobre Senador 
adSabóia de Carvalho, V. Er traz à discus
são asssunto que, hoje, está sempre na ordem 
do dia das discussões politicas no Brasil. Veja 
V. Ex~, nobre Senador, as incoerências com 
as quais temos que conviver. Foi dito aqui 
que só se enganou com a ação do Presidente 
Fernando Collor de Mello quem quis, quem 
não acreditou no seu Plano de Governal Pelo 
contrário! Milhões de brasileiros se engana· 
ram, porque acreditaram q~e C? Senhor Fer
nando Collor de Mello não iria mexer Jla ca
demeta de poupança, como tantas veze_s_Su~ 
Excelência repetiu no se ti· prOgrama de Go· 
vemo e tantas outras nos debates, o qu·e já 
seria uma incoerência.~·Outra incoerência, 
nobre Senador, quando V. Ex• fala que não 
recebemos as informações necessárias para 
o exame de determinadas matérias. Mas 
quando colocamos emendas na Medida Pro
visória n~ 155, por exemplo, referente às pri
vatizações, aludimos ao fato de que o Con
gresso deveria ter o direito de, no prazo de 
sessenta dias, baixar o decreto legislativo pa· 
ra examinar o caso da privatizaçã9 em partF 
cu1ar que considerasse necessária. O Presi
dente o vetou! Com isso, Sua Excelência não 
quer que haja qualquer participação dO Con
gresso no exame dessas Medidas, porque a 
ação do Governo está sempre acima do Con· 
gresso Nacional, como Sua Excelência pre; 
tende fazer. Eu gostaria de lembrar também 
quando o Presidente falou que não haveria 
ínterferêricia -do Estado, mas, no entanto, ne· 
nhum governante interferiu tanto no Est_adO 
como este. E Sua Excélência diz que devemos 
retirar a interferência do Estado! Quando 
Sua Excelência proíbe teimínantemente qUe 

_ -~Jaça demissões, hoje declara que fará du· 

zeiltãS e~Clilquenta mil demissões no serviço 
público! Então, veja V. Ext as incoerências 
que exíáteinl Talvez só exiSía coerência em 
relação ao que V. Ex' disse ao_ iniciar_ o seu 
pronunciamento: um helicóptero chegando 
ao lado de um hospital, fazendo o diretor 
tre~m~r as pernas, com medo da ação do Se
nhor Presidente da República. Fico preocu· 
pado em saber se já foi baixada uma medida 
provisória determinando que vai haver uma 
pênalti no treino do dia 12, uma vez que li 
hoje os jornais que Sua Excelência yai bater 
um pênalti. As;:;im, j~ peve ter ~ido editada 
uma medida provisória estabelecendo que o 
juiz já marcou um pênalti Do treino dO dia 
12. Até para isto vamos ter medida provi· 
só ria. 

O SR: CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito _Qbrigado, nobre Senador. Com este 
aparte, V. Er deixa bem claro a mim, ao 
Senador _Odacir Soares e a todos os presentes 
que, na verdade, o Presidente da República 
tem uma personalidade excelente_. Excelente, 
talvez, para outros convívios que não a demo
cracia, porque· é u'nia personalidade muito 
forte, um tanto quanto isolacionista,_ uma 
personalidade de atividade direta, quando a 
democracia tem mecanismos para que o Esta
do chegue sem que o Presidente da República 
chegue junto acrseu ato. 

Imagine se Sua Excelência, o Presidente 
da República continuar- a exercer o poder 
tle polícia, daqui a pouco "estará perseguindo 
assaltantes. de. bancos, .compondo as forças 
da Polícia Federal no combate às drogas, 
sempre se expondo não apenas pela prática 
dos esportes, mas, principalmente, pelo exer
clcio do poder de polícia, como já fez por 
duas vezes consecutivas: uma, quanto ã poli· 
tica de preços, e, outra, quanto à política 
hospitalar, devido ã morte de pessoas em hos
pitais. 

. O Sr. Cb!'~ Rodrigues- Permite· me V. 
EX' um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Com prazer. ouÇo o aparte de V. E r 

O Sr. ChligaS'ltodrigues _::._-Nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, quero ir ao encontro 
da argumentação de V. EX' e o fáço· funda
mentado nos fatos. Aqui tenho o Jornal de 
Brasília de terça-feira, ·ori:tein, 8 de in:ãio. 
Manchete: "Governo impede o demitido de 
sacar Fundo de Garantia". E mais adiante 
se diz que isso se fez com base na Portari~ 
n~ 260 do Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento, e em consultas junto ao Ban
co Central e ao próprio Ministério. Ontem, 
mesmo, encontrei-me com o Senador Mário 
Covas e disse a S. EX" que isso não tem funda
.r:nento legal e é profundamente absurdo, por~ 
que na hora em que o trabalhador ou o servi~ 
dor de muitos anos é demitido, ainda é impe
dido de sacar o Fundo de Garantia. Hoje, 
leio no Jornal de Brasllia: "Governo volta 
atrás e libera saques do FGTS;'. De modo 
que, como V._ Ex• vê, o Governo não age 
precipitad8mente e não age de modo contra
ditório. É um Governo harmónico, que pensa 

bem antes de agir e sabe o que- faz. No jornal 
.d~ hoje, se lê_ gue 9 ilustre Ministro do Traba· 
lho e Previdência Social, Sr. António Rogério 
Magri, atribuiu ã Portaria da ilustre Ministra 
que impedia os saques "as confusões do_Go~ 
vemo nas edições de várias medidas". Assim, 
é um ilustre ministro qu~m diz que "algumas 
medidas governamentais resultam das confu
sões". O que nós esperamos é que o Governo 
pense bem antes de tomar decis6es, para que 
não venha a cair em contradições. V. Ex" 
está certo na maneira de encarar o assunto. 
Leio, também, no mesmo joinal, edição de 
hoje, que o pacote que vem por aí nas próxi
mas 24 horas "deve incluir a decisão de colo
car em dispon'ibilidade 20% dos servidores 
da Administração Direta". Que o Governo 
não coirieta Outra ilegalidade! O Brasil não 
é a Argentina, onde muitos funcionários fo
ram postos em disponibilidade. Lá, a legisla
ção permite. Em nosso País, servidor não 
pode ser demitidO; servidor não pode ter os 
vencimentos reduzidos, e servidor não pode 
ser posto em disponibilidade, a não ser pela 
forma prevíSta na CohstittiiÇãO::Aqurõca-Csta 
advertên~a, ·para que, amanhã~ o Governo 
não tenha de rever as suas decisões, as quais 
vém, lamentavelmente, prejudicando os tra
balhadores e os servidores públicos. 

o SR. CID SABÓÍÀ. DE CARVALHO :..._ 
Muito obrigado a V. Ex~, nobre Senador. 

O sR: PRÉSIDENTE (Pompeu de Sousa 
fazendo soar a campanhia)- Nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, sii:uo-me constran· 
gido em ter que informar a V. Ex• que o 
seu tempo já se esgotou há treze minutos. 
De forma que gostaria de pedir a V. Ex• que 
não _concedesse mais apartes e procurasse 
abt:evi;u as s_uas. considerações. 

O Sr. José Ignádo Ferreira -Sr. Presi
dente, eu já me encontraya na fila para um 
aparte... · - · ·--

0 SR. CID SABÓIA DE CARVAL.HO -
Eu gostaria de conclUir o meu discurso. 

--o sr. José Ignácio FeiTeira --E-u só lhe 
peço a tolerância para o meu aparte. 

O sJI.:TID-s-ABórA-DE CARVALHO
Pois não, ouvirei já V. Ex·. com a tolerância 
do Sr. Presidente. Eu faço o seguinte, Sr. 
Presidente, eu passo a me chamar "Cid Bi· 
sol", eu adoto o nome de Bisol e posso falar 
aqui ã vontade, depois eu pedirei alteração 
no registro civil. (RisosJ --

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-(Risos.) --Acendi ontem para o SenadOr 
José Paulo Bisol, as mesmas piscadinhas das 
luzes de advertência que hoje aciona para 
V. Ex>! 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
É uma mera brincadeira, Sr. Presidente! 

Mas eu gostaria de dizer a V. Exa• o seguin~ 
te: nós estamos falando em jornais e hoje, 
na Ordem do Dia, há dois ou três requeri~ 
mentos para a transcrição, nos Anais da Casa, 
de editoriais da Revista Veja, da Revi~ta 
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lstoÉ Senhor, o jornal O Estado de S. Paulo 
ou da Folha de S. Paulo, mas agora nós esta
mos condenados a uma só leitura de jornal. 
Nós vamos fazer o st!guinte: no Rio, eu leio 
O Globo; o Senador Jarbas Passarinho lê o 
Jomal do Brasil; quando chegarmos aqui, eu 
digo para S. Ex~ as informações _de O Globo, 
S. Ex• me diz as informações do Jornal do 
Brasil. O Senhor Mauro Benevides, o meu 
Colega de Estado, está lendo o Diário do 
Nordeste e eu estou lendo o o jornal O Povo 
e nós passamos a trocar informações. 

Mas. nu que me resta em matéria de leitura 
de jornais nesta Casa porque me é possível 
ainda a leitura eu lí hoje o jornal O Globo 
e nele veio inserido hoje, ern primeira página, 
mais ou menos isto: a despeito das promessas 
do Presidente de choque com as elites, as 
elites empresariais conseguirani, quase todas 
elas, converter seus cruzados em cruzeiros.. _ 
Daípor-otie há excesso de Ciuzeiros na praça.-
Isso através de negócios anteriores ao.PIªno, 
que foram consumados financeiramente a,té 
aquela data em que se deu o ultimato: "cheM 
que em cruzado só até este dia" ... Como t_am_M 
bém ao pagame~to de impostos os pobres 
não têm impostos a pagar. É preciso que se 
diga que os pobres nunca pagam impostos. 
Imposto é uma imposição a quem possui, a 
quemo_b_tém rendas; todo e qualquer imposto 
há de ter uma resposta patrimonial, direta 
ou indiú:ta. - - -

No pagamento dos impOstos~ O "PfeSideôfe 
também tem que ressaltar que nessa converM 
são, tanto quanto· na apreensão -do dinheíro, 
os pobres também estão a salvo. Não há o 
caso para os pobres no que concerne a e·ssas 
deliberações por óbvios motivos. 

Mas o fato, Sr. Presidente e Srs. SenadoM 
res, é que os empresários quase_ não têm mais 
cruzados retidos. Com eles pãgãram impos
tos, conseguiram liquidar negócios antigos 
ou, como diz o jornal O Glo_bo~ cometeram 
fraudes, fraudes que eu_ não conheço e_ nas 
quais eu não acredito e nem deixo de acreM 

_ ditar porque não sei bem a raiz de tudo isso. 

Mas seja o que for, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, o fato é que prometendo guerra 
às elites. a classe média é que está apenada 
exclusivamente pela Medida Provisória no 
168, porque os poupadores de classe média 
e é lá onde estão ·os verdadeiros poupadores, 
os aposentados etc., esses náó conseguem reM 
mover quase nada da retenç~o dos ~ruzados 
novos. Os Cruzados novos estão convertidos 
e:r;n cruzeiros sempre que ficaram retidos rela
tivamente às elites e os cruzados novos conti
nuam retidos sempre que relativas à pessoa 
natúral, à pessoa física. Isso foi o que ocorreu 
e que leva o Presidente a se distanciar da 
filosofia inicial do seu Plano._]'aí a crítica 

- que faço neste momento. 

O Sr. Ronan Tito - PermiteMme V. -E~ 
um aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço, com todo o prazer, o nobre Senador 
Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex! faz observações 
como sempre muito inteligentes e verdadei
ramente encarnadas na Realidade desse Pla
no. No entanto, queria fazer um pequeno 
reparo â fala-de V. Ex~ quando diz que pobre 
não paga imposto. Diria apenas que pobre 
não re,colhe imposto. Na verdade, quando 
um operáriO vai comprar um litro de leite, 
dezessete por cento do seu preço está incor-
porado o ICM. _ 

O SR. CID,~ABÔIA DE CARVALHO -
V. ,E~ tem "tOda a rázão. Recebo O reparo 
com muita huinildade. Eu quis me referir aos 
pagamentos, di~et~s. 

O Sr. Ronan Tito - Na verdade, quem 
re:colhe o imposto quase_sempre, vale dizer, 
sáo os abastados, os empresários, os comer
ciantes e os que têm renda, corno di_ss~ muito 
bem V. EX"' Diz aqui muito bem o n06re Sena
dor Rachid Saldanha Derzi _q~e; multas ve
zes, o empresáii·o recebe o imposto que é 
pago pelo consumidor e o sonega. 

ü"sr.-Rãcbid. SaldaOiia De~-- Reafirmo. 

O Sr.-R.onan 'Tito- De maneira que S. 
Ex' disse com muita- propriedade e endosM 
so. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
O pobre paga, m~s _não recolhe. 

O Sr. J:lon:m Tito - O pobre paga, e o 
entpresáiio ii.âo recolhe. t uma denúncia do 
Senador Rachid _Saldanha Derzi, que endos-
so. - - ------ -------

0 Sr. Rac~id S31danba De-r~1 _,Já tem 
gente até na cadeia por causa disso; 

O Sr: ROnan Tito- Muito_bem, Feito esse 
pequeno reparo, eu queria dizer que endosso 
perfeitamente todãs as críticas que_ V. Ex• 
faz como Vice-Líder do PMDB. V. Ex~ fala 
~elo PMDB. Meus parabéns a':_· ?x~ 

() SR. CID-SABóiA DE CARVALHO -
Muito obrigado.- _ 

Ess-e reparo que V. Ex' fez'é inteligentís
simo e muito interessante. Quando eu disse 
paga eu quis, um Inomento talvez de impreM 
cisão_ de linguagem, dizer aquele que vai ao 
guichê do banco pagar o imposto. exatamente 
o imposto, especificamente o imposto, como 
nós vamos pagar o nosso Imposto de Renda 
etc., Na verdade. Os impostos embutidos são 
pagos por- todos, e isso é da filosofia adotada 

- no Brasil para· o· seu direito tributário, de 
tal sorte que todos pagam impostos através 
das mercadorias que são adquiridas ao co
mércio brasileiro .. Isso_ é verdade, a obserM 
vação de V. Ex• é da maior importância e 
corrijO urri lapso ~ão do meu pensamento, 
t!lllS um_lapso da minha linguagem, um defeiM 
to de expressão. Essa é aquela história da 
diferença de demissão é exoneração; a dife
rença de receber e perceber; a diferença de 
pagar e recolhe~. ·São questões quase que aca
dêmicas, que aprendemos nas primeiras leM 
tras do Direito. V~ Ex• me dá uma lição de 
primeira ordem _p,_este momento, e eu a :rece
bp_com muita humildade, porque é verdade 

o que V. Ex' observa; o pobre paga o imposM 
to. Ele paga para que outras pessoas façam 
o recolhimento o que, lameritavelmente, nem 
sempre aconte_ce, por esse crime de estelio
nato. De certo modo é um est_elionato ficar 
com o dinheiro alheio. 

Vou encerrar o meu pronunciamento, IaM 
mentavelmente, sem o aparte do Líder do 
Governo, Senador José lgnácio Ferreira, que 
iria contribuir -para (i-meu pronunciamento 
com aparte de contentação,_ que, _como o ar 
do Senador Odacir Soares, naturalmente 
guarda grande brilhantismo e grande convic
ção. 

O Sr. Odacir Soares --Muito obrigado 
aV.Ex"' -

O SR. CID SABÓIA DE éARVÁLHO
Eu fico parà. outfa oportUnidade, quando en
tão voltarei a abordar esses assuntos. 

Muito obrigado aos Srs. SenadofeS pela
paciência. (MUito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: - --- ·-

--Aluízio Bezerra; Carlos Patrocínio; Hu
go Napoleão; Albano Franco; Jos~ Ignácio 
Ferreira; Alfredo Cainpos; Severo-Gomes; 
Fei"riãiido Henriqúe Cardoso; Roberto Cam
pos; Louremberg Nunes Rocha; Affonso Ca
margo; José R_!cha. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa. Projeto de Resolução que. 
será l~do pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N• 17, DE 1990 

MudifiCa o § 7' do art. 65 do Regimento 
Interno · 

_ O Senado Federal resolve: . 
_ Art. 19 O.art. 65, ~ 79,_do_Regimento In

terno do Senado Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 65 ·••·•······~---·····••····-·w-. .. 
§ 79 .Os Vice~Líderes __ das Representa
ções Partidárias serão indicados pelos 
respectivos Líderes, podendo ser substi
tuídos por estes em qualquer oportuni
dade." 

.- Art. 29 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 
· Art. 3~ RevogamMse as disposições em 

contrário. 

Justificação 

Com a proposição procuraMsé restaurar a 
disposição respectiva contida no Regimento 
Interno anterior, em sua mens legis, a qual, 
ao contrário desta-que se pretende modificar, 
faculta ao Líder maior flexibilidade na esco
lha de seus ViceMLíderes. 

Sala das Sessões, 9 de mãio de 1990. -
Senador Marco Maclel, Líder do PFL. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça, e Cidadania e Diretora) 
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O SR. PRESIDENTE (?OnlPeu de: Soúsa) 
-0 projeto lido será publicado e,_em segui~ 
da, ficará sobre a mesa durante três sessões, 
a fim de receber emendas, de acordo com 
o reiimento Interno, art. 401, § 1" 

Findo esse prazo, será despachado às Co~ 
missões competentes. 

O SR. PRESfDENTE (Pompeu de s·Ousa) 
-Sobre a mesa, redações finais que serão 
lidas pelo Sr. 1~ SecretáriO. 

São lidas as seguintes: 

PARECER N~ 123, DE 1990 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~ 4, de 1990. 

A Comissão Difet:ora ar)re-Sê:nta- á'Tedação 
· final do Projeto de Lei do DF n~ 4, de 1990, 
que transforma a Escola Oasse Granja das 
Oliveiras em Centro de Ensino de 1" Grau 
Granja das Oliveiras, da Fundação Educa
cional do Distrito Federal,. e d~ outras proviw 
dências. - " 

Sala de Reuniôes da Comissão, 9 de maio 
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente ..:.... 
Antônio Luiz Maya, Relator - Pompeu de 
Sousa - LaVoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N•123, DE 1990 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~ 4·, de 1990, que transforma a Escola 
Classe Granja das Oliveiras em Centro 
de Ensino de 1 ~ Grau Granja das Olivei
ras, da Fundação Educacional do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 · É transformada a Escola Classe 

Granja das Oliveiras em-, Ce_n.tro de Ensino 
de 1., G!au Graúja das Olivéii"as, da Fundação 
Educacional do Distrito Federal. 

Art. 2° É criado, na Tabela de Empregos 
em Comissão da Fundação Educacional do 
Distrito Federal, um emprego em comissão 
de Encarregado, símbolo EC-18. · 

Art. 3o Os empregos em comissão de um 
Diretor, símbolo EC-14 e de um Secretário, 
símbolo EC-21, da Tabela de Empregos em 
Comissão da Fundação do Distrito Federal, 
são tansformados, respectivamente, para um 
Diretor, símbolo EC-ro·eurii. Secre-tário, sím
bolo EC-18. 

Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 124, DE 1990 
Da Comissão Diretora 

Redação fínal do Projeto de Lei do DF 
n' 5, de 1990. 

A Comissão DiretOrii apresenta a redação 
final do Projet.o de Lei do DF n" 5, de 1990, 

·que- Cria as E:sco_las Cl.~sse-~ e o Centro de 
Ensirú:) que menciona -a Fundação Educado
na! do Distrito Fedeiai, --e dá outras provi-
dências. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio 
de 1990. - __ Aie_~n_dre_ Costa, Presidente -
AolÓ:Dij) Luiz_ Maya, Relator - Pompeu de 
Sousa - tavoisier Maia. 

ANE)CO AO PARECER Nei24, DE !990 
--~o ._·. · • • ~ • '-< l :. ' . ' ._;-:~:o_ " ·- • -._ ' ·., 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n" S, de 1990, que cria as Escolas Classes 

·e o·-centro de Ensino que meDciona na -
Fu'ndaçàO Êducacioiial do Distrito Fede
ral, e dá outras providências. 
• 

O Senado Federal,decreta: 
A_rt. 1~' São criadas, na Fundação 

Educacional do Distríto Federal, as se-
guintes escolas: _ . 
--I- Escola Classe 6 de Brazlândia; 
II- Escola Classe 17 de Taguatinga; 
III-Escola Classe 9 de Planaltina; 
IV- Escola Classe 53 de Ceilándia; 
V- Escola Classe Vendinha; 
VI -Escola Classe Vila Al-cill; e 

; .. VJI- Centro de Ensino de 1~ Grau 
'Agrourbano I pê -Riacho Fundo. 

Art. 2v São criados, na Tabela de 
Empregos em ComisSão de FuD.dação 
Educacional do Distrito Federãl,· os se
guintes empregos em ComiSsão: 

DENOMINA~IIo SÍI4BOLO QUANÜ TA TI VO 

Oixetor 

_ Pi_retor 
·Secretário 

-Secretário. 
-~Ênc.ar~egado 

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4u Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PARECER N• 125, DE 1990 
Da Comissão Diretora 

Redaçáo' final dO ProjétO 'de' Lei 
d-_o DF n? 18, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta a fedãÇào 
final do Projeto de Lei do DF n? 18, de 1990, 
que dispõe sobre reorganização administra
tiva na Fundação Educacional do Distrito Fe·
derÇt.l.e dá outras providências. 

Sala ·de Reuniões· da Cómiss'ãó, 9 de maio 
de 1990. - Alexandre Costa, Presidente -
Antônio Luiz Maya, Relator - Pompeu de 
&.usa -- Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N• 125, DE 1990 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~ 18, de 1990, que dispõe sobre .. r~orga
nizaçáo administrativa na Fundação 
Educacional do Distrito Federal e dá ou
tras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Ar{ 1~ .t o Governador do Distrito Fe

deral autorizado a realizar uma reorganiza
çãó administrativa na administração Central 

=da Fu_ndaç·áo Educacional, de forma a pe"r
mitir nlaior agilidade e dinamicidade no aten
dimento dos seus objetivos. • 

ArL 2? O GovernadOr do Distrito Fede~ 
ral, no pfaiO de trinta dias a contar da publi~ 
cação desta Lei, baixará ato dispondo sobre 
a reorganização referida no artigo anterior, 

EC-10 01 
EC-1'4 06 
EC-18 01 

E:,C-,21 .. 06 

EC-18 d1 
correspondentes, respeitando a denominação 
básica~ quantidade e símbolo dos empregos 
referidos nos anexos I a III, desta. Lei~ 

Ii .:.... d.etálhar as -conrileiêncí8s das uni
d_a9-~_s_ orgâni~as, _e at(ibuições dos seus titu
lares; 
· III -estabelecer requisitos para o provi
mento de empregos em comissão, compatf
veis com o previsto rios incisos· anterioies e 
outras _disposições legais pertinentes; _ 
- IV - fixar outras normas gerais· de fUncio
nameoto da Entidade. 

Art.: 39 Pai-:i os efeitos do que dispõe esta 
Lei, é alterada a J:abela de Empregos em 
Comissão da Fundação_Educacional do Dis

- h1tó Federal, cdnforlne segue: · 

I -são mantidos os empregos em comis_. 
·são constantes do Anexo I desta Lei, modifi
cado o sfmbolo do Diretor Executivo de 
"EC-Especial" para EC-O, na forma d_o 
Anexo II da Lei _n9 36, ·de 14 de julho de 
1989· -

II:_ são mantidos, com nova denomina
ção, os empregos em comissão Constantes do 
Anexo II desta Lei; 

III -são criados os empregos em comissão 
constantes do .Anexq III_ desta Lei; 

IV- são extimos os empregos em comis
são constantes do Anexo IV desta Lei. 

Art. 49 • Os atos decorrentes da reorga
nização autorizada por esta Lei não poderá 
conter acréscimo da despesa. 

Art. 5 9- O éusteio da aplicação desta Lei 
correrá à conta do Orçamento da Fundação 
Educacional do Distrito Federal. 

podendo, para tanto, observadas as normas Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data 
critériOS, métodos e procesSos vigentes: ' de sua publicação. 

. I- dar nova denominação ãs unidades or- Art. 7~ Revogam-se as disposições em 
gânicas ~ aos eml?regoS em comissão a elas ~-contrário .. 



Maio de 1990 

·Ql 

01 

Ó1 

of 
01. 

l6 
01 

06 

20 

o1 

49 

DIÁRIO DO CONGRE&SO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 10 1~47 

, de de de 1990) 

A N E'X O I 

EMPREGOS EM COMISSÃO. !-IAN'riDOS . NA FUNDAÇÃO 

EDUCl\CIONÀL DO DISTRITO FEDERAL 

. oEN0!1IN11ÇÃO 

Diretor Execut~vo 

. Di.reto( de Departamento de ,Pedagogia . 

Diret.or do Departamento Geràl de. Administração 

Chefe de Gabinete 

Chefe da Proé:uraÇloria ,Turídi.c<'!.· 

Assessor 

Chefe de Secretari<'!. 

Secr'etár ib-' 

Secret.ário-Datilógrafo 

Chefe. da Se.cret<:trJA dos órgã.os . <te, oelit~<ü<'!.ção Colcti v a 

. i 

. SÍMBOI:Q 

EC-O 

. EC-1· 

· EC-1 

EC-1 

EC-1 

EC-4 

EC:_14 

EC;-'15 

EC-20 

EC-07 



(Arts. 2• e 3•, 'àá:. Lei n• • de de 

A N E X'O II 

de 1990) 
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EMPREGOS EM COMISSÃO MANTIDOS NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL COM.NOVA DENOMINAÇÃO!: 

QUANT.I DENOMINAÇÃO ANTIG~ I SÍMBOLO I QUANT. I 

12 I Diretor de Direção EC-2 12 

01 I Diretor de Direção EC-2 01 

30 I Assistente.d~ Direção EC-7 30 

47 I Chefe de NÚcleo EC-10 47 

03 I Chefe de Seção de Expediente I EC-12 03 

85 I Encarregado I EC-12 8s· 

178 178 

DENOMINAÇÃq NOVA I SÍMBOLO 

'Diretor de.Divisão EC-2 

Chefe de Assessoria de Re-
lações do Trabalho EC-2 

Assistente EC-7 

Chefe de Seção EC-10 

·ctrefe de Setor EC-!2 

Chefe de.setor EC-12 
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(Arts. 2~ e 3~, da Lei n~ , de de 

A N E X O ~ III 

EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS NA FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

QUANT. DEN0!1INAÇÃO 

02 Diretor de Cen'tro 

02 ·Assistente 

02 'chefe de Seção 

03 Chefe ~de Seção 

09 

':i-./- (Art .. 32, 'da Lei n2 de 

QUl\.NT. 

02 

01 

·o 1 

09 

13 

ANEXO IV 

EMPREGOS ID! COMISSÃO EXTINTOS NA FUNDAÇÃO 

EDUC!'ÇIONAL DO DISTRITO FEDERAI, 
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O SR. PRESIDENTE TPOrii}>eUâe Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ secretário. -- . 

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 99, DE 1990. 

Nos termos- do art. 321 do Regimento ln· 
te~o, requeiro dispensa de publicação, para 
imediata discussão e vota.ção, da redação "fi-. 
nal do Projeto de Lei do DF n" 4, de 1990 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que .transforma a Escola Classe GranJa 
das Oliveiras em Centro de Ensino-de 19 Grau 
Granja das Oliveíras,-·-aa FundaÇão Educa-
cional do Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões 9 de maio de 1990. -:-:- _ 
Pompeu de Sousa. 

O ·sa. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se â ime
diata apreciaçã.o da redação 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 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, o projeto vai 

à sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. J? Secretário. -· 

É lido e aprovado o seguinte 

tratiVa n:i Fund3çã0 td~cãcional do DfStiito 
. Fe"deral e: dá outras providências. 

·satã-das Sess_õeS, 9 de maio de 1990.
~ompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (PomPeu de s·ou
sa) --:- Aprovado o requerimento, passa-se 
à imediata apreciç~o da redação final. . 

Em discussão_ a redaç~o fip.~l. (Pausa.) 
Não havendo qu~m peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votaçãO. 
Os SrS. Senadores que a_ 3provam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
__ Aprovada. 
O -projeto. vai à sançã_o do Governador do 

Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--:-Está esg_otado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA . 
Item 1 

Votação, eni turnó ifnico, do Requeri
mento n~48, de 1990, de autoria do Seria
dor Humberto Lucena, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição_ nos 
Anais do Senado, dos editoriais do O 
EStado de- S. Paulo, publiCadoS ein 20 
de março do corrente ano, intitulados 
"A Destruição da Ordem Jurídica", "A 
Face_ Real do Brasil Novo" e "0 Caos 
Econôrnico"_._

Em votação. 

eXaminá-los. No que pese o respeito que te
nho pelo ilustre autor do requerimento, não 
vejo motivo para isso. São frustrações às ve~ 
zes de órgãos, às vezes de políticos. -Fizemos 
uma lei e ela está sendo usada-- não venham 
me dizer que estamos vivendo uma ditadura. 
Um Presidente que fez o seu programa de 
Governo e, como eu já disse, veio ao Con
gresso Nacional com um projeto debaixo de 
braço, com todos os seus minist_ros, e o Con~ 
gresso se recusou a recebê-lo, porque Lula 
disse que o Regimento não pennitia, isSo nãO 
tem sentido, Sr. Presidente. Que se apresen
tem aqui argumentos sólidos, contrários,_mas 
o Presidente está sendo muito mais inteli
gente, muito mais moderno, muito ffiais 
abrangente, muito mais conciso e capaz de 
~:ealização; Alguém acha que velhos proces
sos de _c_onchavos não estão sendo usados e 
seinsurge-a -ponto de dizer que estamos viven
do um prenúncio de ditadura. Aliás, o seu 
comportamento passado não é isso, quer di
zer, é homem de decisão. 

Ontem, o Professor AfOtiSo Arinós definiu 
o novo Presidente, o Governo histórico', qUer 
dizer, hoinens nOvos que às vezes govei:nam 
teo.do por base a concepção que fazem de 
si mesmos. 

Pode_ haver muito de pessoal, mas, chega
mos à conclusão de que os homens é que 
mudam o mundo. __ Numa re_púbHcá)~s~gura 
de~sa, cheia l:;le vícios e _comprometimentos 
se n~o aparecesse ;:t.lguém nessas circunstân· 
ç\as, com essa qualificação, capaz de dialogai: 
dentro e fora_do País- até hoje.não vi um 

REQUERIMENTO N•lOO, DE !990 
• ?resid~nte ~o Brasil, que não fo~e um caipi-

Nos termos do art. 321 do Regimento ln- O Sr. Leit~ Chaves~ Sr. Presidc:_nte, peço ra, pu quase,_seria uma vergonha! Foi 0 pri-
terno, requeiro dispensa de publicação, para a palavra para encammhar a votaçao. ·- meiro homem que. empolgou 0 mundo pela 
imediata discussão e votação, da redação fi-
nal do Projeto de Lei do DF: n" 5, de 1990, O SR. PRESIDENTE (POmpeu de Sousa) sua qualificação pessoal. E aqui dentro não 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede- ~concedo a palavra ao nobre Senador Leite é ~enos_ o seu COipportamento nem as mani· 
ral q e Cr·a as Escolas C! · c· · tr-, ChaveS. - - · - fes_taçQ~_que lhe reservam. , u 1 asseseo en o 
de Ensino que menciona na Furidação Educá~ O SR:. LEITE CHA VES(PMDB -PR. ·Pa~ Ontem, e~ -djsse qu~ é h o r_ a de C?meçarrn:>s 
clonai do Distrito Federal, e dá outras provi~ ra encaminhar a votação.) Sr. Presidente, a fazer opostç~o e .resistência àq~llo que nao 
dências. - - - Srs. senã.do_res, vot_o C9!lti_iiriam_eTite, e_ peço for _de conv~mê~c1a para~ Naç~o .. .Se é um 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1990. - ~ que ·se vote contrariamente. - proJeto noc~vo •. que se dtga objetivament.e 
Pompeu de Sousa. Na época, lf alguns deSses arts. do Ó Estado em que consiste tsso, mas não se pod: reduZir 

de S. Paulo, Ridículos! Uma-posição pessoal um assunto de Estado a u?Ia questao mera-
O SR. PRESIDENTE (Poffipeu de SouM de resist~ncia _a~_ Presi(jente da República. ment~ pess.oal,, de frus!raçao pessoal. 

sa) - Aprovado o requerimento, passa-se Honestamente ninguém vê violentação a essa Fm o pn?Ietro Prest~ente que vence~ 22 
à imediata apreciação da redação final. ordem jurídica. Um quadro novo que se está outros candidato~ a president~ numa eleição. 

Em discussão a redação final. (PauSa.)_ _ criando. 0 próprio Supremo, ontem. reitera En;antou a Na~ao. Então_. dts.seram __ que ~· 
NãohavendoquempeçaaPalavra,encerro. _e . .confirm~.~-~ atas do_~re-sldente. 0 que· S. Ex· era tudMo. Nmguém foi m_~IS_acusado do 

a discussão. - . EX" .te:m_ usado são as emendas provisórias, que ele. ~ao há desacerto em nenhuma de 
Em votação. porque foi b úriicO- caminho' que se lhe deixOu - suas me.didas. . 
Os Srs. Seriadores que a aprovam queiram a escolher. As lei~ delegadas lhe foram nega- S. Ex está se~do condenado, hoJ_e, porque 

permanecer sentados. (Pausa.) · -- das e ·S. Ex' as tem usado dentro dÇ> que" anda .~e J~t sk•, an~a de submanno, and_a 
Aprovada a redação final, o projeto vai é necessário. O Corigi'esso, através de Suas de avtao a Jato. S. Ex está conhecendo reah-

à sanção do Governador do Distrito Federal. Lideranças, ousa.dizer quantas S. EX' pode dades por dentro. Está dando e_xemplo para 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu- de-sõ"usa) --usar pOr mês_ ou em- que campos deve usar, as novas gerações. ~ . . 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido isso não se'pode admitir.-Crí3.mos as medidas Somo~ 0 que somos de fato. Nao t;na senti-
pelo Sr. 1 ~ Secretário. . provisórias. Quaõ.do Um Presidente é inativo do S. Ex se mostrar um pro~ecto e ficar redu-

É 
. e incapaz;- Condena-se. José_Sainey foí 0 mais so numa sala, quan~o ~ell_l J~V~ntude a_ mos~ 

lido e aprovado o seguinte criticado, inclusive, por comportamentOs de trar ao Pafs. ~ao vejo msmcendade, nao ve-
REQUERIMENTO N' 101, DE 1990 bom senso. No entanto, porque o Presidente mos .demagogia. O resultado _do seu su~:sso 

· Nos termos do art. 321 do RegimentO ln- . Collor é capaz de agir e m<t:rginalizou uma conSlSte exatamente _em ser ~mcero. DIZiam 
temo, requeiro dispensa de publicação, para· série de políticos que náo têm sequer campo que S. Er. era um mdhardáno ... 
~ediata discussão e votação, da redação fi- para aparecer, então ficam fazendo restrições 
nal. do Projeto de Lei do DF n? 18, de 1990, de toda ordem. 
deiniciativadoGovernadordoDlstritoFédcV O Estãdo de S~ PaUlo, nesses arts., foi de 
ral, que dispõe sobre reorganização adm.inís- infelicidade total. Aliás, voltarei depois a 

O SR. !'RESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~V. Ex~ dispõe, para encaminhar~ de 5 mi
nutos e está há mais de 6 miilutos falando. 
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O SR. LEITE CHAVES - S6 não invOéo 
o precedente do Senhor Paulo Biso], porque 
ontem foi um grande dia. S. Ex• ultrapassou 
o tempo com -a nosSa tolerância e era ·uma 
matéria de alta relevância. Esta_ é apenas um 
editoiíal de jornal. Mas concluo, Sr. Presi
dente, atendendo ao pedido de V. EX" 

A oposição intencional, vazia, pessoal, não 
vai oferecer resultados. Que os homens com
petentes desta Casa e da Câmara se organi
zem, ínclusive o m-eu· Partido, e mostrem 
quais são os males. Mas dizer que medida 
provisória não pó de viabilizar tais e tais maté
rias, quando na Constituição não ressaltamos 
esses aspectos, apenas para contrabalançar 
a atuação do Presidente, não está correto. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muíto bem! Palmas.) 

O Sr. Mansuetode Lavor- Sr. Presil:fe-nte, 
peço a J?<llavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de s·óusa) 
-Concedo a palavra ao nobre_Senad_or Man
sueto de Lavor. 

OSR. MANSUETO DE LAVOR(PMDff. 
-PE. Para encaminhar. Seril reviSâO do ora
dor.) -Sr. Presidente, Si's. Senadores, é 
quase de praxe de toda a Casa Parlamentar 
não negar apoio e voto favorável a voto de 
pesar e- a transcrições de matéri"as nos Ari3.is 
das Casas Legislativas. Voto db pesar porque 
pouco adianta, pois, se alguém não está peSa
roso pela morte de alguém, ele não ·deixa 
de ser defunto. E 'tiànsCriçãO Aos AnaiS, Sr.' 
Presidente e Srs. senadores, porque ·n_ã-o há · 
nenhum efeito prátiCO Se- negãniiO"s aqui essa 
transcrição nos Anais. · -

O autor ·da matéria se inscreve como ora
dor, lê as duas matérias e elas. obrigatoria
mente, ficarão nos Anais do Senado da Repú
bfica. Em nome do tempo, da brevidade pro
cessual, vamos votar favoravelmente. Votar 
essa transcrição, de, modo algum .quer dizer 
que estejamos de _acordo com todos os ten'nos 
das matérias transCritas. É Pará· que fique 
na História, para que os pósteros léiãin esse 
julgamento de um grande órgão da imprensa 
brasileira e saibam se ele estava ou não corre
to naqueles seus editoriais. 

Portanto, peçO voto favorável, com o 
maior respeitO aa brilho, à -fluêriciá, ão saber
jurídico do eminente companheiro Leite 
Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em votação o requerimento. _ 

Os Srs. Senadores que o aprovam· queh·aril 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra o voto dos Srs .. Sena~ 
dores Rachid Sald.anha Derzi e_~eite Chaves. 

É A SEGUINTE A MA-TÉRIA CUJA 
TRANSCRIÇÃO É SOLICITADA: 

A DESTRUIÇÃO DA 
ORDEM JURíDICA 

É necessário que a Nação, mas especial· 
mente os membt~s do Congress.o Nacional, 
tome consciência de que o Presidente da Re
.P~blica lentamente está subvertendo a_~rdem 

jurídica ~-submetendo <?S cidad~~s ày9~tade 
do Estado. Deputados.e Senadores que estão 
preocupados em saber se os limites de saque 
em cruzeiros devem ser de 25 mil.ou -50 mil 
-e não preocupados com o sentido profundo 
~o plano chamado de ~·srasil Novo" (Lem
brai-vos de 37, do Estado Novo)- irão apro
var as mediçlas que estabelecem esse plano. 
Aprovarão, também- porque à tanto serão-
levados pela ânsia de popularidade fácil e 
pelo rancor que nutrem pelos capitaHstas que 
financiam suas campanhas, pelo$ "ricos" em 
suffiã'-!.. a Medida Provisória n" 173, que im
pede o Judiciário de conceder liminaf em 
mandado de segurança e ações cautelares 
rontra as outras_ medidas provi!,;órias que 
constituem, em seu conjunto, 6 "Brasil No
vo". 

Não há ilegalidade formal nesta últim~ pro
vidência de cunho altamente autoritário; não 
se impede, forrrialmente, o cidadão de recor
rer_à Ju~t!ça_ para_v5:r garari.tido _Q SeU direito 
a dispor de su,a propriedade mobiliária. Res
peita-se, em suma, a forma da Constituição. 
Impede-se, no entanto. sem falar dos direitos 
individuais, que os Tribuhais Superiores, ain
da·que seja para sustar a aplicação· dãs Jimina
res, sejam- levad9s a conhecer já a questão 
da constituCion-alidade da Medida Provisória 
ll" 168. e, seguidamente na escala processual, 
o próprio Supremo Tribunal Federal. Em su
ma, sem Violentar expressamente a Consti· 
tuíção. negando o acesso"àJustiça, o· Governo 
Collor retira eficácia a instrumentOs geral~ 
m.ente usados para garantir direitos vio!i:tdos, 
como são o nia"ndado de segurança e a ação 

_ cautelar-. 
O q·oe se pteS'sente por detCás· dessa ·provi

dência legal~ _seguramente aço':l~J~a~~ por 
Dr. Bernardo Cabral, é que o Presidente Co
llor, tendo queimado as naus a partir do mo
mento em que estabeleceu como objetivo 
"vencer ou vencer", Dão hesitará um mo
mento .em prosseg\li:r na ,su~ disposi~ão ·de 
transformar a certeza de que existem direitos 
co.nS~ituc~onals, gúantido.s pela Coristitui~ 
ção, numa criac;ãÇ-dos "ricos", dos "_C?specu
Jadore.s .... dos que vivem às custas da "explo
ração do pOvo". Quem pôde ver Sua :E!xce· 
lência na televisão, domingo último, teve a 
certeza di::;so; convenc~do de.que a população 
o~ap6ia, o Presidente da RepúbliCa não hesi
tOu em dize_r que aqueles que pretenderam 
ou tínham a -pretensão de valer-se das garan
tias constitucionais, impetrando mandado de 
seguranç~. eram tão-só e nada mais do que 
aqueles que se haviam locupletado com a "ci
randa financeira"! 

E.stamos_diante da situaçã9 aind<,~. não vi
vendada pela população brasileira ila sua ple
·nitude! É situação grave, na .qual os tribunais 
s6 J>oderãci. ser chamados a pronunciar~se 
diante da representação direta dos interes
sados, nunca por iniciãtíva própria. O Presi
dente e o grupo que o assessora contam com 
o respeito da Justiça.pelas formas que condi~ 
cionam o ordenamento jurídico. Nessa con
vicção, premidos ainda que seja pelo receio 
de ser derrotados (e a edição da Medida Pro
visória no 173 responde a esse .. temor), ~ão _ 

hesitaram em avançar~ lev_ando- como. em 
nosso editorial do dia 17, dizíamos temer -
de roldão as instituições sob a inspiração da 
demagogia. 

O Presidente Collor de __ Mello não inova 
ao retirar dos Cidadãos o recurso à liminar 
no mandado de segurança. Kubitschek já o 
fizera, com o--apoio do Congresso, em 1956, 
para impedir liberação de carros importados, 
ao arrepio das disposições administrativaS. 
O Governo nlilitar. em 1964, adõwu a mesma 
providência, ·negando aos fuhcionáriOs públi
cos a concessão de liminar em mandados de 
segurança- visando à reclassificação ou equi
paraçáo, ou à cêlncessão de aumento ou ex
tenSãO de vantagem. A lembrança do período 
que o Sr.- Bernardo _Cab_ral denuncia corria , 
autoritário deve_ ter inspirado o Ministro da 
Justiça na sugestão ao Presidente -.como 
que, por extensão, pode dizer~se que o Presi
dente da República eleito pelo povo transforR 
rrfoli- todos os. brasileiros em "funcionários 
públiucos", e o Estado de Direito, erigido 

·a duras penas, num Estado que Rui não hesi-
taria em classificar de regalista, e nós ousare
mos dizer au~ort~áiio, se nãç_pré-~otalitário. 

Não se negou o acesso à J~stíça, mas se 
retirou da sentença judicial, no entanto, sua 
eficácia im-ediata, implícita na concessão de 
lim_inar, a qual constitui a própria essêD.cii 
do mandado ae Segurança. d importante- na 
figura da liminàr hãci é permitír que o cidadão 
entre na posse de seus haveres inconstitucio
nalmente bloqueados; é assegurar ao reque
rente, ao cidadão que se vale de uma garantia 

· constitucional;~o ·us_o de seu dinheiro quando 
ele julgar conveniente. A livre disponibili
dade é uma das condições da existência do 
direito de propriedade. Ao negar aos cida
dãos- o direito à liminar - e ao retirar do 
juiz a possibilidade de concedê-la-; o Presi
dente Fernando Collor de Mello determinou 
a íneficácia do mandado de segurança, quan
do for concedidó, para os fins que foi impe
trado. 

Na defesa do Estado reg~list~ e na persis
tênc_ia em sua obstinada campanha contra os 
"riCos", o Presidente Fernando Collor de 
Mello deu, rapidamente, seguidos passos no 
caminho da destruição da ordem jurídica. Fê~ 
lo sob os aplausos de parte da população e 
do Congresso Nacional, e o silêncio temeroso 
de quantos pensam no que -será possível Obter 
do Governo em termos de solução de seus 
ca-sos individuais, se se calarem. Assim se 
construiu, nos anos'20 e 30, a tumba·em- que 
se _sepultou <1: ~e!Uo.;::racia na Itália e na Repú-
blica de Wermar. · 

. A FACE REAL DO "BRASIL NOVO'• 
A edição do plano "Brasil No~o" coloca 

a Nação diante de uma bem urdida articu
lação de textos legais conduz~ndo à interven
ção estatal na vida económica em grau jamais 
visto, reformulando os princípios do Direito 
Pe_nal, alterando as relações entre o funciona
lismo público e o Estado (transfónD.â.do em 
autoritário e regalista) e criando uma má· 
qUina de controle da economia da qual nunca 
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se teve notícia riO Brasil, nem nos tempos 
do corporativismo getulista de 1937. 

O público terá dificuldade em assimilar es
sas afirmações, pois a propaganda eficiente 
do governo ·consagrou tal c-onjunto de medi· 
das· como tendente à privatização e à ie'íor
mulação do Estado. Ele privatiza de fato, 
metendo goela abaixo dó sistema financeiro 
todas as empresas estatais que o grupo que 
dirige o Poder considerar ineficientes. 

Da mesma maneira, o público imaginará 
que apenas os Hgrandes", os "especuladores" 
estão sendo punidos com a medida provisória 
sobre crimes contra a economia p_opular. Na 
verdade, a Medida Provisória n9 153 atinge 
todos, do "grande" ao fabricante de fundo 
de quintal. Ademais, ela não tem duração 
prevista e, como a provar que os controles 
vieram para ficar, na estrutura nova do Minis
tério da Justiça há órgãos permanentes com 
a finalidade de controlar a economia e até 
desapropriar empresas. Qualquer ação eco
nómica cai sob o controle do Estado, ou é 
passível de denúncia que ensejará prisão ína
fiançável do responsável ou dos responsáveis. 

A iniciativa--priVada, tal qu·al as coisas se 
colocam no conjunto do plano "Brasil No· 
vc", doravante é controlada pe1c Estado. 
Seus haveres são declarados indisponíveis, 
como foram. Segundo o goverílo, a atividade 
económica deverá recomeçar a partir da mas
sa de salários disponível ontem, mais bs 20% 
do overnigbt liberados. As empresas deve
rão, para pagar os salários, tOmar emprestado 
no mercado - nem acesso a seus cruzados 
novos lhes é facultado. A folha de pagamento 
de abril deverá ser quitada com os recursos 
provenientes das operações de março e abril, 
para as quais não houve nem cãixa, nem cré· 
dito, nada! O Estado demite para atender 
às necessidades do Tesouro; as empresas que 
ameaçam fazê-lo, premidas pela retirada de 
115 bilhóes de dólares de circulação, ficam 
expostas às sanções governamentais e às iras 
do presidente da República. Supor que a em
presa privada terá condições de produzir no 
volume necessário a gerar rtftlftSOS-capazes 
de evitar crise maior é inocência cu má-fé 
cínica. O EstadO, detendo praticamente -todo 
o dinheiro em circulação, é senhor de baí-aço 
e cutelo das empresas públicas e privadas. 
Esta é a iealidade conseqüente ao confisco 
dos haveres e sua indisponibilidade, e ã recu
sa do governo em permitir que os saláriOs 
sejam pagos com os cruzados novos que sã_o 
delas, mas foram confiscados_: -

O Direito- foi subvertido. Os Códigos do 
Processo, deitados abaixo sem hesitação. A 
Werarquia dos valores protegidos pelo Direi· 
to, subvertido: a vida humana nada vale em 
comparação com um-preço exorbitante, ou 
uma ação de cartel. Desde ontem a agiotagem 
campeia solta contra as empresas, sem que 
haja possibilídade de qualquer ação penal 
contra os agiotas, estimulados pelo governo 
que deseja combater a especulação. -

O funcionalismo público é tratado de ma· 
neira intolerável à luz do Direito ocidental. 

.. Ninguém nas repartições públicas, pode mur-

murar contra ãtos do Poder PúblicÕ sob pena 
de advertência e, na reincidência, de suspen
são._ A MediPa Provis6riã o~ 159, que pre
tende moralizar o serviço público, abre cami
nho para um autêntico macarthi_smo, além 
de regridir no Direito Penal,estabelecendo 
multas sobre a remuneração pessoal de cada 
servidor. Isso para não dizer que barbariza 
o Direito. ao estabelecer que quem estiver 
ãposentado, mas cometeu falta agora prevista 
na MP 159, terá sua aposentadoria cassadal!l 

Esse aparato autoritário está sendo mon
tado _em nome da defesa da livre iniciativa, 
da privatização e da moralização do serviço 

·público. A opinião pública deve ser infor· 
ma_da dos fatos para depois não alegar igno
rância! 

O CAOS ECONÓMICO 

O que se esperava de um governo que aca
ba de implantar uma reforma monetária tão 
profUnda é que tivesse avaliado perfeitamen
te seus efeitos e não se limitasse a observar 
.....-...como o faz agora -as reações do público 
para entãO resolver questões do porte daque
las que envolvem por exemplo, o pagamento 
dos assalarürdos ou a utilização da moeda. 
Têm-se a impressão de que a ·equipe eConô· 
mica do governo Collor procura primeiro co
nhecer as dificuldades para depois tentar dar
lhes explicação em entrevistas que se têm 
multiplicado nos diversos meios de comuni
cação. Todavia, em certos _casos, não p.ode 
a economía naciorial espérai' reações a poste
rior! para que se resolvam problemas essen
ciais. 

Oriulha-_se o novo governo de ter alabo
rado uin programa muito mais simples do 
que aqtiele a que se deu o nome de Plano 
Cruzado. Sem que se negue a aparente sim· 
plicidade do atual, deve-se reconhecer que, 
qt~anto ã sua operacionalidade, o outro pro
grama havia sido mais bem "simulado" tor· 
nando possível sua aplicação sem necessidade 
de recurso a sucessivas correçóes, como estas 
que infernizam no momento - ameaçando 
amiudar-se - a vida de todos os cidadãos. 
O feriado bançário decretádo na tÜtima, quar
ta-feira perturbou seriamente, e em todos os 
quadrantes, a atividade nacional. Decidiu en
tão o governo reabrir ontem os bancos para 
mostrar que já se volta á iionnalidade. Ocor· 
re, entretanto, que diversas agências bancá
rias -não agüentã.ram a: pressão. ou por exces
so de trabalho ou por incapacidade dos fun
cionáriOs em resolver satisfatoriamente dúvi
d~ qUe o próprio governo está ampliando 
para corrigir- fala-se em "regulamentação" 
-- ann:eâidas já tomadas. 

Assiste-se, assim, a uma situação curiosa 
ent que algumas pessoas estão impossibili
tadas de ~fetuar pagamentos atrasados por 
força do feriado bancário prolongado, sem 
poderem, porém, justificar-se, à falta de um 
prolongamento oficial do recesso das institui
Ções financeiras. Tal circunstância justificaria 
amplamente uma anistia aos devedores, que 
náo têm, afina!, nenhuma responsabiulidade 
no caso. 

Sem poder conhecer o saldo de s;uas contas 
-o que exige, aliás, no momento a assessoria 
de ex:perts -alguns correntistas estão sacan· 
do cheques sem fundos, muitas vezes na cer
teza de_ que seus salários já llies foram credita
dos. Ora, também muitas vezes, empresas, 
que tiveram seus recursos _liberados para pa
gar especificamente seus empregados, vêem
se impossibilitadas de fazê-lo diante de empe
cilhos burocráticos. Assim, em plena fase de 
correçóes~ bem caberia ao governo tomar as 
providências adequadas, para que s_e mante-_ 
nlta a boa reputação dos inadimplentes ho-
nestos... · 

As çieclarações do presidente da República 
quantO aos desligamentos de empregados po
dem, paradoxalmente, ampliar o desempre
go. Não podia anunciar a tomada de medidas 
contra o afastamento de assalariados caso es
te viesse a assumir proporções anormais: tal 
declaração somente pode agravar o desem
prego preventivo. 

Conseguiu-se criar a iinpressão de que a 
inflação cairia paulatinamente em razão das 
profundas medidas ora adotadas. No entan
to, para sustentar a boa rec~:ptividade do seu·_ 
plano, não necessitãvari:t o presidente Fer
nando Collor e a~guns dos seus colaboradores 
anunciar uma inflação .z.ero para abril ou mes
m<?_ negativa. _A x:~_ação do público poderá 
tornarRse adversa ao plano se não se chegar 
a tão ambicioso resultado. Mais ainda, quan
do se fusíste enl que não há congelamento 
de preços ... 

Enquanto isso, os doleirOs encontiam nova 
modalidade_ de_ finãnciamento pará. oblack, 
recebendo cheques em cruzados novos com 
grande deságio. Neste momento, pode-se 
perguntar-se não teria Sido oportuno, _ao 
abrir-se uma nova e.conomia, d~r início, logo, 
aos leilões de câmbio, para que os exporta
dores possam voltar a pensar na reativação 
de suas operações com o Exterior. Já perde
mos diversos meses na esperança de uma ma
xidesvalorização. Seria útil, pelo menos, tes
tar desde logo o câmbio flexíveL . • 

A economia brasileira não pode parar. No 
entanto, parado está o País desde quarta-fei
ra. Num momento ein que todos os indica
dores estão prenunciando uma recessão, é 
mais que urgente que o governo possa de· 
monstrar que já se está, ou logo se estará, 
retornando à normalidade. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESfDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palav-ra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de CaiValho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, constava da pauta 
da sessão de ontem o Projeto de Resolução 
n9 185 de 1988, do SenadOr Jutahy Maga~ 
lhães, que "estabelece a estrutura adminis
trativa básica do Senado Federal e dá outras 
providências", inclu(do ~mOrdem do_~ia, 
em regime de urgência, nos termos do art. 
336, alíneac, do Regimento Interno. 
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Como preliininar à apreciilção- da ffiatéria, 
foi aprovado pelo Plenário Requerimento de 
extinção de urgência para tramitação do pro
jeto. 

Após essa deliberação, V. Ex" colocou em 
votação requerimento no. sentido de que a 
referida proposição fosse incluída na Ordem 
do Dia da sessão de 24 de maio, o qual foi 
também aprovado. _ 

A norma regimental que fundamentou a 
apresentação do Requerimento é a constante 
do art. 172, l,verbis: 

"Art. 172. A inclusão em Ordem cio 
Ola de proposição em rito normal, sem 
que esteja instrufda com pareceres das 
comissões a que houver sido distribuída, 
só é admissível nas seguintes hipóteses: 
I- por deliberação do Plenário. se a 

única ou a última comissão a que estiver 
distribuída não proferir o seu parecer no 
prazo regimental;" 

' .... ' .................. ··~· ··········~~···~-~---··· 
Tal norma e5tá vinculada ao art. 255, II,c, 

3, parágrafo- único, do Regímcnto, que dis
põe: 

"Art. 255" . A delibcraçao do Sénado 
será:. 

············~·······-··········-~"""---····· .. •· 
II- mediante inclusão em Ordem do 

Dia, quãndo se tratar de:._ ............. : ... .. 

~) reqoerimento de: 

J) inclusão em Ordem do Dia de maté· 
ria que não tenha recebido parecer no 
prazo regimental (art. 172, I); 

Parágrafo único. Ao _ser anunciado 
o requerímento constante do item 3 da 
alíneac do inciso H, será dada a palavra 
ao Presiderite da comissão em que se 
ache o projeto para se manifestar !}Ob_r_e 
a providénóa iequerida:" -

Relevante frisar que V, Ex• antes da vota
ção do requerimento referido, declarou que, 
nos tennos regimentais, a matéria só deveria 
ser apreciada na sessão de hoje, mas que a 
colocaria de imediato em votação, se não 
houvesse objeção do Plenário. 

Entretanto, por lapso da assessqria, V. Ex• 
não obedeceu ao disposto no parágrafo único 
do art. 255, citii.do, tendo em seguida, desig
nado Relator do PR n" 185/88 o Senador Fer-,· 
nando Henrique Cá.rdoso para proferir o pa
recer oral em Plenário. 

Coino Presidente da Coniissào -âe Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania cumpre-me escla· 
recer: 

a) o PR n~ 185/88 foi despachado à CCJ 
no dia 8/12/88, tendo sido designado Relator 
da matéria o Senador AleXandre Costa; 

b) no dia 25-4-89 a referida proposição foi 
redistribuída ao Senador Lourival Baptista, 
uma vez que o Senador Alexandre Costa ha
via sido eleito V ice· Presidente da Mesa Dire· 
tora do Senado Federal; 

c) no dia 9A-90, foi redistribuída ao Sena
dor Wilson Martins. 

·Entretanto, em 6 de julho de 1989 •. ~~tua! 
Comissãú D_íi-etora (Ato n6 19/89) designou 
urna ComiSsão Especial a fim de ·estudar uma 
reorganização dos serviços administrativos 
do Senadu~--- _ 

TCndo em vista, portanto, a designação 
dessa Comissão pela Corrrissão Diretora, à 
qual compete nos termos do art. 98, III do 
Regimento: 

"Art. 98. À Comissão Diertora com· 
pete: 
......... -.. ~···········-··--·--· ................... .. 
•• ·-· •••• ~~- --.~~~.--~--~-.-..,..,-~~--~-....-.·,-.-~-~"""'· .......... j 

iii- Propor ao Se~adÓ, projeto de 
resolução dispondo sobre sua organiza· 
ção, funcionamento, polícia, criação, 
transformaçáo ou extinçáo de cargos, 
empregos e funções de se1,1s serviços e 
fixação da respectiva remuneração, ob
servados os parâmetros estabelecidos na 
lei de diretrizes orçameritárias (Const. 

. art. 52. XIII);" 
E consideranclo que a proposição do Sena

dor Jutahy Magalhães resultou de trabalho 
elaborado por uma Comissão nomeada por 
S. Ex• quando exercia a Primeira Secretaria 
do Senado; e levando em consideração ainda 
o acúmU.tO de matériaS--na CCJ, nada mais 
natúranruc se 'aguãrd.isse o pronunciamento 
da nova Comissão Especial designada pela 
atuâl Comissão Diretóú.. · 

Sem qualquer itffuitO «:)e criar obstáculo à 
tramifãÇjo da matéria, solicito a V. Ex' que 
reCxamine a decisã.o p-roferida nO que diz res
peito à designação" do_ Relator, Senador Fer
nando Henrique CardoSo, unlá vez que o 
eminente Parlamentar não é_ membro da 
CCJ. 

Além do mais, não se justifica a designação 
do-RelatOr por V. Ex~, porquanto o projeto 
não_ _se encontra em regime de urgência, mas 
em rito' D.Orinal, havendO; portanto,_ ~empo 
suficiente--() _requerimento aprovado fixa 
a data de 24 de maio - para que a CCJ 
se manifeste sobre a proposição. 

Relevante lembrar que até nos casos de 
proposição em: -regime de urgência - reque
rida nos te_rrnos __ do art. 336, c -o parecer 
s6 poderá ser oral por motivo justificado (art. 
346, §2", do Rçgimentq Interno). 

Por essa, razão, Sr. Presidente, entendo que 
falece competéncia a V. E)i para a desig
nação do Relator, uma ve~ que o caso em 
espécie não se enquadra na hipótese prevista 
no art. 48, 21 do Regimento: 

-.'Art. 48. Ao Preside~J.te compete.: 

21) designar substitutos de membros 
das comissões e nomear relator em ple
nário;" 

Sr. Presidente, a preocupação maior é que 
esta matéria da maior gravidade, e que consu
miu muitas horas de trabalho do Senador Ju
tahy Magalhães, chegue aqui com um substi
tutivo que rião seja do conhecimento, de nin
guém e que de repente, isso venha à votação 
arriscando o Se'nado a acidentes adminis-

trativos por uma press;l plenamente injusti-
fiéáVel. · · - - · -

A questão de ordeni é pãra que o Regi· 
mento seja obedecido, nos termos em que 
é- citado pelo Presidente da Comissão de 
Constituição; Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A complexa questão de ordem levantada 
por S. Ex~, o nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, Presidente da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania, c;oloca este Presi~ 
dente eventual na situação de transferir o as· 
-sunto para consideração do Presidente titu
Iar,.de vez que envolve vários problemas co
nexos, e não foi levantada a questão na hora 
em que o assunto foi decidido pelo Plenário. 
Há uma decisão do Plenário, cuja legitimi
dade S. Ex• agora c~m-testa. 

Este Presidente em exercício leva ao Presi
dente titular o assunto, neste momento mes
mo - creio que talvez S. EX'! até esteja nos 
ouvindo . 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente. 
peço a palavra para um explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre SenadQr_. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES (PSDB
_ BA. Para uma_ explicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, este projeto, co
mo foi dito pelo Senador Cid ·sabóia de Car· 
valho, constou da Ordem do Dia de ontem, 

.foi apresentado no dia 2 de dezembro de 
_ 1988, com tempo suficiinte parã aqUeles que 

quiseram estudar a matéria, discuti-la, apre
sentar emendas à proposição, não podemos, 
pois, dizer que está havendo uma tramitação 
_em regime de urgéq.ci,a; pelo contrário, a tra
mitação está demorando. 

Entretanto, Sr. Presiden~, desde que dei· 
~ xei ·a 1' Sec.re_taria, não tratei maís deste as
-sunto que vi ressurgir no Plen~rio, através 
de req_uerimento de urgência das Lideranças, 
devendo, portanto, ter sido feito um acordo 
entre as Lideranças para que o mesmo tivesse 
uma tramitação mais urgente. 

Sei, Sr. Presidente, como disse ontem, que 
há reação, da parte de muitos interessados, 

- para que essa matéria tenha tramitação nor
mal. Da minha parte, nada faço para que 
ela tenha tramitação, porque - como disse 
-isso· é decorrente de um entendimento das 
Lideranças da Casa, e não do Senador Jutahy 
Magalhães. Quando digo que nada faço pela 
tramitação é porque, desde o momento em 

- que deixei a 1• Secretaria, procuro evitar tra-
-~ de qualquer assunto referente a funcio-
nários desta Casa, para não dizerem que que
ro manter-me na 1• Secretaria. Quando deixo 
um cargo, faço-o de vez,_já não quero saber 
deste assunto. 

Agora, é uma proposta que a maioria do 
Senado - acho que até a unanimidade do 
Senado - aprovou no que se refere ao Exe
c!ltivo. A medida provisória _qoe veio' neste 
sentido fOi aprovada pelo Congresso Nacio
~1 para o Executivo. Agora, quando se trata 
de Senado, nã!J se deve .mais levar à frente. , 
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Sr. Presidente, eu peço apenas que exa
mine este caso. Vejam que ele não é injusto, 
que a proposta não é injusta; a proposta é 
justa, a proposta é exatamente_ para que, no 
Senado, nós possamos ter uma hierarquia 
funcionaL E- os funcionários, se examinarem 
a questão na sua inteireza, verão que, desde 
o ano passado, tiveram nos seus vencimentos, 
todos os benefícios que existiam antes; por
tanto, não têm esses prejuízos que alguns pro
curam, agora, fazer crer. 

Ela é necessária para o ·andamento dos tra· 
balhos do Senado, porque nós estivemos, du
rante muito tempo; voltados para o interesse 
dos assuntos administrativos na parte legisla· 
tiva_, que é a mais irripOrtante, f1UC é a mais 
significativa aqui para o Senado. Então, dei
xamos de atender a estas necessidades. E é 
hora de nós atendermos a estes propósitOs 
de nos tornarmos realmente legisladores. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n97Q~ de 1990, de autoria do Sena· 
dor Odacir Soares, solicitando, nos- ter
mos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado, da matéria publicada 
na revista Veja de 18 de abril do corrente 
ano, sob o título "Carta ao Leitor -
Prova de Vitalidade da Democracia". 

Em votação o requerimeilto. ___ ~ 
Os Srs. Senadores que o apiovam queirarrl 

permanecer sentados~ (Pausa.) 

O Sr. OdacirSoares-Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Para encaminhar a votação, tem a palavra 
o autor do Requerimento, Senador Odacir 
Soares. 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para encaminhar. Sem revisãO. do orador.) 
- Sr. Presidente e Srs._ Senadores, é bem 
oportuna a votação da matéria na s_essão de 
hoje, depois que ouvimos- o discurso do emi· 
nente Senador Cid Sabóia de Carvalho, com 
os apartes que lhe foram acrescentados. _ 

Quando requeri a transcrição, nos Anais 
do Senado, do editorial da revista Veja, publi· 
_cado no dia 18 de abril do corrente ano, sob 
o título "Carta ao Leitor, Prova de Vitalidade 
da Democracia", eu pretendia exatamente 
dar conhecimento à Nação, através da tribu
na do Senado, da beleza e dos conceitos desse 
editorial, que passo a ler: 

"Prova de Vitã.lidade da Democracia: 
Há wn mês, o Presidente baixou um 

pacote de medidas provisórias de alcance 
revolucionárief. O Pfaito Collor estreme
ceu a economia brasileira, alterou drasti
camente as regras do jogo financeirO e 
mexeu com a vida de todos os brasileiros. 
O supremo TribunãlF ede"ral foi chama
do para julgar a constitucionalidade de 
alguns itens do pacote e o Governo a:nte· 
cipou-se, tomando a iniciativa de podar 
as medidas de legalidade mais do que 
duvidosa. 

- Dutante -um mês de intenso trabalho 
que varou fins de semana, o Congresso 
estudou e discutiu as medidas enviadas 
pefo Governo. CongressistaS propuse· 
ram alterações no atacado e no va_rejo, 
faze-ndo modificações profundas e nos 
detaHies. Bancadas e Líderes de Partidos 
negociaram intensamente as mudanças. 
Em alguns casos, os acordos foram possf
veise, noutros, a votação foi ao plenário. 

Nª semana passada, o processo havia 
terminado, com a votação do Congresso, 
os vetos do Preside_nte e o reenvio dos 
corteS feitoS por Collor para a apreciação 
dos Congressista$. 

Ifldependentemente da discussão_ do 
teor do pacote, das mudanças feitas- pelo 
Congresso e dos vetos presidenciais, é 
bom notar que a democracia brasileira, 
representada por suas instituições legíti· 
roas, teve- um desempenho admirável em 
todo o processo. -

Pela _ _piimeíia vez desde a- promulga
ção da Constituição, em Outubro de 
1988, o Executivo, o Legislativo e o Judi
ciário foram chamadOs a exercer sobera
namente os séus- poderes coordenada
mente em relação a um assunto difícil 
e polémico, como é o caso do Plano 
Collor. 

Nos limites traçados pefa ConS.titui~ 
ção, os três Poderes da República cum· 
prlrafn--suas--õbrigações sem cdses, ou 
maiores dificuldades, provando mais 
uma vez que a democracia é a melhor 
das formas de governo. 

Durante muito tempo se disse que_ a 
democracia brasileira é frágil, que as 
suas instituições não funcionam direito. 
Tolice! Um Presidente eleito diretamen· 

_te, u.tn CongressO tãmbém votado livre· 
mente, um Judiciário ínâepenâente e to
dos sob a égide de uma Constituição que 
foi escolhida em liberdade mostraram 
que ã democracia brasileira é foi:fe. 

As instituições democráticas estive
ram a altura do desafio de se posiciO· 
narem a respeito de um problema da 
magnitude do pacote econômico. 

Houve 1 como é próprio do sistema de
mocrático, vencedores e vencidos que, 
-amanhã, poderão estar em situações 
oposta_~. mas prevaleceram as regras do 
jogo." 

Por esta _razão, Sr. Presidente, pelo te~r 
desse_. belíssimo editorial, peço o voto favo
rável dos eminentes Srs. Senadores. 

Era o qu~ tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Embora a fundamentação do autor do re
queriment.O para encaminhar a votação já te·_ 
nha tornado o seu requerimento praticamen· 
te sem razão de ser, de vez que já está trans
crito no seu próprío -discurso, não seí nem 
se vale a pe':l~ -~}o_car em votação. 

O SR. ODACIR SOARES - Não desejo 
dialogar com a Mesa, mas solicito a V. Er 

. que cOloque em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a 

transcriçãO Solidtãda. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

Carta ao Leitor 

PROVA DE VITALIDADE 
DA DEMOCRACIA 

Há um mês presidente baixou um pacote 
de medidas provisórias de alcance revolucio
nário. O P1ano Collor estremeceu a economia 
bn~sile.ira, alterou drasticamente as regras do 
jogo financeiro e mexeu com a vida de todos 
os brasileiros. O Supremo Tribunal federal 
foi_ chama_do para julgar a constitucionalidade 
de alguns itens do pacote, e o governo anted· 
pou-se, tomando a iniciativa de podar as me· 
didas de legalidade mais que duvidosa. Du
rante um mês de intenso trabalho, que varou 
fins de semana, o Congresso estudou e discu· 
tiu as medidas enviadas pelo governo. Con· 
gressistas propuseram alterações no atacado 
e no varejo, fazendo modificações profundas 
e-nos detalhes. Bancadas, e líderes de parti· 
dos negociaram)ntensamente as mudanças. 
Em alguns casos os acordos foram possíveis 
e noutros a votação foi ao plenáriO. Na sema~ 
na passada, o processo havia terminado, com 
a votação do Congresso, os v~tos do presi
dente e o reenvio dos cortes feitos por Collor 
para a apreciação dos congressistas. 

Independentemente da discussão do teor 
do pacote, das mudanças feitas pelo Con· 
gresso e dos vetos presidenciais, é bom notar 
que a democracia brasileira, representada 
por·suas ·instituições legítimas, teve um de
sempenho admirável em todo o processo. Pe· 
la primeira vez desde a promulgação da Cons
tit!liçáo, em o.utubrQ de 1988, o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário, foram chamados 
a exercer soberanamente os seus poderes, 
coordenadamente, em relação a um assunto 
difícil e polêmico- Como é o caso do Plano 
Co11or. Nos limites traçados pela Constitui· 
ção, os três poderes da República cumpriram 
suas obrigações sem crises ou maiores dificul
dades, provando mais uma vez que a demo
cracia é a melhor das formas de governo. 

Durante muito tempo se disse que a demo· 
cracia brasileira é frágil, que as SU!iS institui
ções não funcionam direito. TOlice. Um pre
sidente eleito diretamente,_ um Congresso 
também votado livremente, um Judiciário in· 
dependente, e todos sob a égide de uma 
Constituição que· foi escolhida em _liberdade, 
mostraram- que a democracia brasileira é f~r_:_ 
te. As instituições democráticas estiveram à 
altura do desafio de se posicionarem a respei
to de um problema da magnitude do pacote 
económico. Houve, como é próprio do siste· 
ma democrático, vencedores e vencidos -
qu~ amanhã poderão estar em situaçõés opos
tas - 1 mas prevaleceram as regras do jogo . 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: 

Requerimento no 75, de 1990 
V~tação, em turno único, do Re

quenmento no 75, de 1990, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solici
tando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado, do 
discurso pronunciado pelo Deputado 
Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB na 
Câmara dos Deputados, no dia 18 de 
abril do corrente ano. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Mauro Benevides- Peço a palavra 
para encamí~ar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau· 
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para encaminhar, Sem revisão do _ora· 
dor.)- Sr. Presidente, Srs~ Sena4ores, em-
bora seja óbvio o nosso apoio, o apoio 
de nossa Bancada ao requerimento do emi
nente Senador Jutahy Magalhães, desejo ex
pressar a alegria com que vemos aqui a inicia· 
tiva do ilustre repre.sentante do PSDB, fazen
do inserir, nos nossos Anais, o discurso do 
nosso Líder na Câmara dos Deputados lbsen 
Pinheiro, discurso altivo em que S. Er se 
posicionava e o nosso Partido, diante do Go
verno do_ Presidente Collor de Mello, 

Recordo que, na ocasião, aquele discurso 
teve a mais an;tpla repercussão, da( por qu~, 
certamente, o dustre representante da Bahm 
entendeu de fazê-lo incluir nos Anais do Se
nado Federal, para que não apenas a atual 
geração, mas, sobretudo, os porvindouros, 
quando pesquisarem a históría parlamentar 
brasileira, haverão de encontrar um Partido 
que teve no seú Líder na outra Casa do Con
gresso um intérprete da sua combatividade, 
altivez e sobranceria. 

Portanto, nosso voto, Sr. Presidente, é no 
sentido de que se acolha a solicitaçãá do Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a 

transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

PMDB se posiciOnou. Destacou aspectos po
sitivos, Criticou o ·que lhe pareceu negativo, 
e principalmente antecipou uma conduta. 
Não teríamos parceiros privilegiados, nem 
preconceitos. Assim fizemos. 

Votamos a favor, votamos contra ou emen
damos para modificar. 

No ajuste fisCal, qUe exacerba a tributação 
dos ganhos de capital, para apoiar o Governo 
quase qUe tivemos de votar contra as banca
das governistas. 

A contradição não era nossa, nem das ban· 
cadas ofidã:iS, antes era de um Governo que 
gerou expectativas conflitantes, Um Governo 
construído com os recursos dos poderosos e 
as esperanças dos despossuídos. 

Foi também por isso que nos áliamos. âs 
- bancadas conservadoras para aprovar o ema

grecimento da máquina estatal, contra os vo
tos de algumas áreas que ainda confundem 
empreguismo com distribuição de renda. 

Essa atuação, construtiva e''independente, 
trouxe-nos alguns dissabores. Fomos incom· 
preendidos pelos dois lados. Diria melhor, 
pelos dois extremos. 

Foi o""éx_tremo do" patrulhamento que nos 
suspeitou de adesismo; é o extremo oficialista 
que nos acusa de intransigência e radicalismo, 
e passam, ambos, essas versões para a opinião 
pública. 

Meu Partido tem algumas dificuldades com 
as versões. Não tão antigas quanto sua Histó· 
ria, pois houve um momento em que éramos 
o Partido de toda a Nação, mas especialmente 
depois que nos tornamos o Partido da Tran
sição e, à nossa direita e ã esquerda, surgiram 
propostas para segmentos específicos da so-
ciedade. _ 

A partir daí passamos a ter problemas com 
as versões. 

Só nos acusam de duas atitudes, embora 
excludentes: a adesão ou_a intransigêricia. Os 
fatos demonstram que não praticamos nem 
uma nem a outra. 

Procuramos o debate alto, o confronto ele
vado das idéias. Por isso reclamamos as reta
tOriãs, não -ap-enas um direito regimental, mas 
uma proposta. 

. Era preciso que cada partido assumisse sua 
d_efinição, ntnic>Sso caso uma posiÇãO de par
tido, para que os demais também adotassem 
atitudes partidárias- ou postura de Governo 
e Oposição, categorias clássicas do regime 
democrático. Defendemos e apoiamos mu
danças importantes no status quo, mas r e jei
tamos firmemente o papel meramente carim
bad?r que se· pretendeu atribuir ao Congresso 

Sr. Presidente, Senhores Congressistas, Nac10nal. Não somos um sindicato nem um 
Vivemos três semanas intensas. Dias e noi- cartório de notas. 

tes de votos, debates, negociação política, Nossa atuação futura não será determinada 
convergências e divergências, sob os _olhos pelo resultado dos últimos acontecimentos de 
da Nação, decidindo em seu nome. plenário. 

É momento adequado para refletir sobre L~tamos e_ perdemos. É do jogo demo-
o que passamos - olhar para trás, inclusive crátJco. . 
para em;ergar melhor o que vem pela frente. Vamos continuar a luta. Ninguém precisa 

Falo do·que sei. Do que vi e vivi. arrecear-se de retaliações. 
Falo, també~, ~o meu Partido. ~assas P.o~ições futuras, como as passadas, 
.Desde o pnmetro momento, mal conhe· serao condrc10nadas, não pelo ressentimento 

cido o plano de estabilização económica, o _mas pelo interesse público. ' 

TentamoS evitar, a todo custo, a traumá.tica 
experiência do recente processo constituinte, 
quando grupos substituíram os partidos, com 
os resultados conhecidos. 

Queríamos o debate político, a troCa ·de 
idéias, não de vantagens. 

Lamentavelmente, o Senhor Presidente da 
República preferiu o caminho oposto. 

Enveredou pelo rumo perigoso das coopta· 
ções individuais ou grupais, onde a moeda 
de troca raramente é o interesse público. É 
sempre o interesse individual ou grupal. Ge
ralmente algum interesse ilegítimo. 

Em nome de um Brasil novo, recorre aos 
métodos do Brasil velho, reatando um tipo 
de relacionamento que avilta os dois poderes 
e c:ompromete a própria convivência harmó
nica e independente determinada pela Cons
tituição. 

Vemos com profunda inquíetação a: eSCo
lha desses meios de ação política que julgáva
mos pertencentes ao passado e incompatíveis 
com a plenitude democrática reconstituída 
nas eleições de novembro e dezembro últi
mos. 

Tememos pelo que nos espera, quando o 
Primeiro Cidadão dã Repúblic-a rejeita Iímí
tes à sua vontade. Como se fosse o único 
cidadão da sua República. 

A democracia não se cotnpatibiliza com 
vontades incontrastáveis, nem o interesse pú· 
blico se define pelo IBOPE das noites _de 
domingo. 

O chefe democrático é o líder da convi
vência, não o grande irmão da infalibilidade. 

Advertimos a Nação que -o seu destino deve 
ser uma obra comum, não uma construção 
vulgar de clichés de alto impacto e_ nenhuma 
consistência. 

Elegemos um presidente, queremos um es
tadista, que esse é o dever de_ quem governa 
uma grande nação. 

Humilha-nos a idéia de um chefe carismá· 
tico em vias do caricato. Governar um pa(s, 
e ainda mais um país aflito, não é- Pilotar 
um j~t sky petas águas do Lago Paranoá;_ ter 
uma visão elevada de nossos horizontes não 
é Olhar o planalto das asas frágeis de um ultra
leve, nem abrir os caminhos do futuro repre
senta cavalgar uma potente moto a veloci· 
dade proibida, infração que não perdoamos 
a nossos jovens e não podemos conceber em 
mãos que têm a responsabilidade de gUiar 
o Brasil. · 

Não pensem que estou catando o episódico 
para dar tintas a um discurso de oposição; 
estou refletindo um sentimento que já se eU
contra por toda a parte. 

O pafs vem de grandes amarguras e estãva 
predisposto â boa vontade. Hoje, passado 
apenas um mês, já não tem a mesma clareza 
do seu otimismo inicial. · 

Já náO é certo que ~ada seja tão ruim quan
to um governo fraco. Talvez um governo pre
pote~te. ~Pi~r que a impotência, quem sabe 
a orupotencta. 

Ansiávamos pela bravura, não pela brava~ 
ta. Queríamos a coragem de decidir, não ape
nas a audácia de afirmar. A austeridade, não 
a sua propaganda. A eloqüência dos fatos, 
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não a loquacidade para amplo consumo. Co· 
mo Fernando Pessoa, estamos fartos de semi· 
deuses. 

Advertimos a Nação de que não é apenas 
uma questão de forma. O apelo ao ressenti· 
menta dos humildes nunca foi revolucioná
rio, prefira-se Karl Marx ou Hannah Arendt. 
Nem sequer é moderno, considerado o mo
delo italiano dos anos vinte ou o alemão dos 
anos trinta. É apenas populismo, com seu 
perigoso consectário, o fascismo. 

TemOs o direito de temer- sim, a pala"ra 
é essa mesma, temer- pelo futuro das insti· 
tuições quando elas passam a ser confundidas 
com a vontade de um homem só, quando 
só a ele se procura dar a legitimidade da re
presentação popular, na fábrica de versões 
em que se torna cada vez maior especialista. 

Preocupawnos seriamente o governante que 
não se imp6e limites e faz a prática do que 
antes condenava, reinaugurando o pernicioso 
escambo das trocas fisiológicas que suposta
mente o levaram à oposição, e certamente 
o carregaram depois à vitória eleitoral. 

No máximo, introduz uma inversão de ter
mos que não altera o produto: agora, é rece
bendo antecipadamente que se dá mais adian
te. A comprovação é uma simples questão 
de tempo, e dela já se vislumbram os primei
ros indícios. 
, ~ssusta-nos o dirigente que não se impõe 

hrn.Ites, como ontem nos preocupava o candi
dato que não vacilava na invasão da privaci
dade do seu oponente, com uma crueza de 
métodos reveladora de um estilo e confir
madora de uma filosofia de ação que já tem 
uma definição clássica: _os fins· justificam os 
meios. 

Foi talvez por isso que o candidato de on
tem não vacilou em centrar sua tática eleitoral 
no terrorismo da expropriação, explorando 
os temores da classe média e imputando a 
seu adversário intenções confiscatórias só 
comparáveis aos atas baixados em 16 de mar
ço. O que o candidato dizia era o oposto 
do que faria, uma vez vencedor. 

N'à vida prívada, essa conduta inipõe res
guardo e preocupação; nas i'elaçóes de Esta· 
do, impõewnos-o dever da reflexão. No nosso 
caso, o dever do alerta, quase do alarma, 
pois para isso fomos constituídos represen
tantes do povo. 

Estamos cumprindo o dever deste alerta 
à Nação. 

Os ingredientes do autoritarismo estão pe
rigosamente presentes: __ o personali?mO, a 
propaganda massiva, o apelo ao ressentimen
to, a conspiração contra os partidos, a cooptaw 
ção--e-nr vez do diálogo, a simplificação dos 
caminhos pela vontade ungida do chefe. 

Elegemos um presidente, esperamos um 
estadista, rejeitamos um Salvador da Pátria. 

Quanto a nós, aqui estafemos. Na oposi
ção, pela destíriação democrática do resul
tado eleitoral- talvez em maioria, pela von
tade dos que nos constituíram, mas aptos para 
exercer também em minoria, o mandato que 
recebemos para cumprir, não para trocar. 

O SR. PRESIDENTli: (Pompeu de Sousa) 
-Item n9 4: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nn 84, de 1990, do Senador Lou· 
remberg Nunes Rocha, solicitando, nos 
termos regimentais,_a retirada e-m cará
ter definitivo do Projeto de Lei do Sena
do n9 8, de 1990, de sua autoria, que 

- .estabelece tratamento jurídico diferen
ciado, simplificado e favorecido, nos 
campos-administrativo, tributário, previw 
dendário, creditício e de desenvolvi
mento empresarial para as microempre· 
sas e empresas de pequeno porte, cria 
o Fundo de Desenvolvimento Empresa
rial e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o reque"rimento, o Projeto de 

Lei do Senado nu 8, de 1990, será definitiva· 
mente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ~s mat.érias const~rges dos .itens 5 e 6 
ficam com a votação adiada, em virtude da 
falta de quorum qualificado. 

São os seguintes os itens cuja votação 
fica adiada: 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONST!TUIÇÀO N" 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Propos~a 
de Emenda à Constituição n? 3 ~ de 1989, de 
autoria do Senador MarCO MadeJ e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

-6-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1989 

Votação, em primeira turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6" 
ao art. 5o do Ato das Disposições Constitu· 
cionais Transitórias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de S_ousa) 
-ltem 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 I9, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
cria o_Pistrito de Limpeza de Ceilândia, 
na estrutura administrativa do serviço 

-- autónomo de limpeza urbana e dá outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
81, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

DiScussão do projetõ em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovada, a matéria vai à Comissão Dire

tora para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 19, DE 1990 

Cria o Distrito de Limpeza de Ceilân· 
dia na estrutura administrativa do Ser
viço Autônomo de Limpeza Urbana, e 
dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Fica criado o Distrito de Limpeza 

de Ceilândia na estrutura administrativa do 
Serviço Autónomo de Limpeza Urbana. 

Art. 2° Ficam alteradas as denominaç6es 
do Distrito Metropolitano de Coletae do Dis
trito Metropolitano de Varrição para Distrito 
de Limpeza da Asa Sul e Distrito de Limpeza 
da Asa Norte, respectivamente. 

Art. 3Q Aos Distritos de Limpeza de que 
tratam os arts. !9 e 2~, unidades orgânicas 
exeCutivas, de natureza local, diretamente su
bordinadas à Gerência de Operações compe
tem, no âmbito de sua área de atuação: 
I- executar e controlar a coleta de lixo 

e a varrição de vias e logradouros públicos; 
Il_ ~spgerir alterações no horário, itine

rário e setores de coleta e varrição; 
UI -executar serviços de emergência de 

limpeza pública; 
IV- orientar a população para os proble

mas de limpeza pública; 
V -zelar pelo cumprimento das normas 

e regulamentos de limpeza pública; 
VI -expedir notificações e lavrar autos de 

infração ãs normas e regulamentos sobre pos
turas referentes à limpeza pública. 

Art. 49 _São alteradas para Chefe do Dis
trito de Limpeza da Asa Sul e Chefe do Dis
trito_de Limpeza_da Asa Norte, ambas Códi
gO DAI-111.3, do Grupo Direção e Assis
tência Intermediárias, da Tabela de Empre
gos de Serviços de Limpeza Pública, do Ser
viço Autónomo de Limpeza Urbana, as 
atuais funções de Chefe do Distrito Metropo
litano de Coleta e Chefe do Distrito Metropo
litano de Varrição, Código DAI-111.3. 

Art. 5" Ficam criadas na Tabela de Em
pregos de Serviços de Limpeza Pública, do 
Serviço Autónomo de Limpeza Urbana, 1 
(uma) função de _Chefe do Distrito de Lim
peza de Ceilândia, Código DA!-111.3 e 4 
(quatro) funções de Encarregado de Limpeza 
Pública, Código DAI-111.2, do Grupo Dire
ção e Assistência Intermediárias. 

Art. 6° Aos Chefes do Distrito de Lim
peza da Asa Sul, do Distrito de Limpeza da 
Asa Norte, e do Disfi'ító" de Limpeza de Cei
lândia e aos Encarregados de Limpeza Públi
ca, cabe desempenhar as atribuições previstas 
no Regimento do Serviço Aut6nomo de Lim· 
peza Urbana. 

Art. 79 A despesa decorrente da aplica· 
ção desta lei correrá à conta das dotações 
orçamentárias próprias do Distrito Federal. 
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Art. 89 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. go Revogam~se as disposições ern 
contrário. - --

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item8: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro· 
posta de Emenda à Constituição n" 5, 
de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores Senadores, 
que dispõe sobre a remuneração dos De· 
putados Estaduais e dos Vereadores. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
de acordo com o disposto no art. 358, § zo, 
do Regimento Interno, a matéria permane
cerá em Ordem do Dia durante cinco sessões 
ordinárias consecutivas em fase de discussão, 
quando po_derão ser oferecidas emendas assi
nadas -por um terço, no mínimo, da campo· 
sição do Senado Federal. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

O Sr. Carlos Patrocínio- Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR.CARLOSPATROCINIO( -TO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é lógico que a 
iniciativa do eminente Senador Nelson Car· 
neiro, Presidente desta Casa, deva ser louva
da sob todos os aspectos. No momento em 
que há uma intenção deliberada de denegrir 
o Poder Legislativo do nosso País, em boa 
hora o Senador Nelson Carneiro apresenta 
uma emenda constitucional; ao que me pare
ce, retificando uma lacuna que ficou pairando 
na Constituição atual, já que seria um pre
ceito da Constituição antiga. S, Ex~ procura 
estabelecer a remuneração dos Deputados 
Estaduais, no máximo, em dois terço~ dare
muneração dos Deputados Federais. Concor
damos perfeitamente com essa iniciativa do 
eminente Senador Nelson Carneiro. 

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
segundo me consta, os Vereadores do interior 
do nosso País percebem vencimentos pouco 
significativos; vencimentos que diferem subs
tancialmente daqueles das capita"iS-dos nossos 
Estados. No nosso Estado, os Vereadores da 
cidade de maior arrecadação recebem ou re
cebiam até um mês atrás, 35 mil cruzeiros. 
No interior de Minas Gerais, os Vereadores 
das pequenas cidades, recebem mais ou me
nos essa importância. 

O Senador Nelson Carneiro propõe, em 
sua emenda à Constituição, Aue os Verea· 
dores não percebam mais de dois terços dos 
vencimentos dos Deputados Estaduais. Sr. 
Presidente, Srs . .Senadores, nós tememos 9ue 
disso possa advir um efeito -idiossincrático. 
Evidentemente, S. Ex• estabelece esse valor 
como máximo; mas sabemos que a tendência 
seria de equiparar por cima, e assim teríamos 
milhares e milhares de Vereadores do nosso 
País, percebendo quantias que faria com que 
os municípios não tivessem como saldar os . 

seus compromissos para com a Câmara Muni
cipal. 

Embora mais uma vez louvando o alto espí· 
rito de mõralização do eminente Senador 
Nelson Carneiro, chamo a atenção para esse 
fato: sabemos que as Câmaras Municipais, 
as Assembléias Legislativas têm encetado 
campanhas de ~oralização, mas poderá apa
recer um ou outro que queira ganhar os 2/3 
dos Deputados da sua Assembléia Legislativa 
e, por certo, os municípios terão dificuldades 
de pagar a esses Vereadores. 

Eu gostaria de levar à reflexão ess<ts minhas 
palavras e chamar a atenção do Senador Nel
son Carneiro, para que faça um estUdo meti· 
culoso dos vencimentos dos Vereadores do 
nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Sr. ManSueto de Lavor- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para discutir, Sem revisão do orador.} 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a pr~sente 
proposta de emenda constitucional visl\, evi
deiltemente, responder e até mesmo frear 
uma onda de excessos das Casas Legislativas 
estaduais e municipais, no que toca à remune
ração dos seus membros. Entretanto, Sr. Pre
sidente, com esse õbjetivo, a proposta é lou· 
vável e, na sua justificativa, afirma que se 
procura resgatar uma tradição do Direito 
Constitucional Brasileiro, interrompida pela 
ConstituiÇão em vigor; isto é, havia sempre 
uma indexação entre a remuneração dos le· 
gisla~ores !llunicipais com aquela dos legisla
dores estaduais. Por sua vez, a remuneração 
dos legisladores estaduais estava também vin· 
culada, indexada, a um percentual, geral· 
mente, de 213, dos vencimentos dos Congres
sistas, dos legisladores federais. 

Quando da discussão e votação dessa maté
ria na Assembleia Nacional Constituinte nos 
posicionamos Contra -essa tradição e essa vin
culação. Em nome de quê? Em nome do prin
cfpio da autonomia do Município, reforçada 
na própria Constituição de 1988, e da autono· 

. mia estadual, que é sempre um objetivo da 
Federação. Sem a autonomia estadual não 
haveria uma Federação _forte. 

Então, em nome do respeito à autonomia 
dos Estados e_-dos Municípios, inequivoca
mente ressaltada no atual texto da Consti
tuição, se desvinculou essa indexação dos 
vencimentos, dos subsídios de Vereadores, 
de Deputados estaduais com os vencimentos 
dos Deputados federais. 

Os eminentes autores, a_ começar dessa fi· 
gura extraordinária dO Parlamento brasileiro, 
sendQ:_ primeiro _signatário o Senador Nelson 
Carneiro, hoje Presidente do Senado, enten
dem que ~ preciso ·voltar essa tradição, uma 
vez que os fatos estão a demonstrar que ela, 
longe de ser um desrespeito à autonomia dos 
Estados e Municípios, representava um prin
cípio moralizador para evitar abusos de Casas 

legislativas onde o poder da opinião pública 
e da própria oposição popular nã·o se faziam 
presentes. 

Assim é que realmente se vêem Casas de 
Vereadores com remunerações a nível do 
Município, do poder aquisitivo da sua popu
lação, realmente escandalosas; Vereadores 
de cidades importantes e de capitais, cujm 
vencimentos superam, em muito, os dos Se
nadores da Repúbtica. 

Se bem que este assunt9 de remuneração 
pareça incómodo, para usar quase uma ex
pressão popular, é como se_estivesse se falan· 
do em corda em casa de pessoa enforcada, 
uma vez que todos os meios de comunicação 
centram as críticas no Parlamento e até na 
instituição, por causa deste assunto. Mas é 
preciso dizer, bem claro, que não tememos 
discutir este assunto, tanto no que se refere 
à remuneração, vencimentos dos Senadores 
e Deputados Federais, como no que se refere 
aos objetivos desta emenda, essa vinculação, 
para Q!J.e realmente os abusos comprovada
mente existentes, por este País afora, que, 
na realidade, são ainda exceções, não são 
regras gerais, não sejam cometidos e que as 
versões nos meios de comunicação não consi
derem as exceçóes lamentáveis como regra 
geral. 

Assim, qual seria a conclusão desta discus
são que faço, Sr. Presidente, Srs. Senadores? 
É que, apesar de, em princípio, como o fiz 
na Constituição, achar que essa vinculação 
fere o princípio da autonomia dos Municípios 
e dos Estados, e por achar também que toda 
a proposta de emenda à presente Constitui
ção só deveria ser acolhida na grande revisão 
constitucional, prevista no atual texto da 
Constituição para 9j; apesar disso, uma vez 
que há um enorme desgaste para todo o Po
der Legislativo, inclusive com prejuízos para 
a própria InstituiçãO, para a sua força, para 
o seu' papel na democracia, principalmente 
na frágt1 democracia brasileira, acho que a 
presente proposta merece ser acolhida como 
uma exceção. 

Emendar a Constituição, por causa de um 
prazo, de algo secundário, não tem sentido. 
Temos que esperar, no meu entender, com 
todo o respeito aos companheiros que apre
sentam propos!as contrárias a esse pensa
mento, a revisão constitucional de 93. Mas, 
neste caso, o que está em jogo não é a mera 
contenção moralizadora dos salários, dos 
vencimentos de um vereador do interior, de 
um vereador da capital, de um membro da 
Assembléia Legislativa. Está em jogo não 
apenas a imagem mas a própria Constituição 
ou a própria InstituiÇão do Parlamento brasi
leiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX" me per
mite, nobre Senador? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Con
cedo a V, Ex• o aparte. 

O Sr. Jotahy Magalhães- Estou ouvindo 
a argumentação de V. Ex~ que é substanciosa, 
como sempre. Agora, permito-me -discordar 
de certo ptlnto. Em primeiro lugar, acho que 
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está correta a interpretação de que devere
mos evitar, ao máximo, qualquer proposta 
de emenda à Constituição, antes do prazo 
daqueles cinco anos previstos na atuat Consti
tuição. Mas, em casos excepcionais, isso seria 
possível. Essa questão, assim à primeira vista, 
pode parecer que resolveria melhor o proble
ma atual de críticas à questão de remuneração 
das Assembléias e Câmaras de Vereadores, 
uma emenda nesse sentido, que seria o retor
no à antiga Constituição. Embora, na Consti
tuinte, tenha defendido a autonomia dosEs
tados e Municípios, achando que eles deve
riam ser responsáveis - como ainda acho 
-para fiXar os subsídios dos seus parlamen
tares, acredito, Sr. Senador, que se nós esta
belecermos os dois terços não vamos atingir 
o objetivo almejado. V. Ex~ sabe que existe 
uma fórmula não a ser inventada, porque é 
uma fórmula já utilizada, de contagem dos 
3/3 nossos, Senadores e Deputados, que 
quando nós vamos ver o resultado dos 2/3 
das assembléias legislativas, esses 213 são su· 
periores aos 3/3. E acho que o objtitivo não 
seria alcançado. E acho que devemos dar res
ponsabilidade aos Deputados Estaduais e V e· 
readores, para estabelecerem os valores de 
suas remunerações. Essa é uma proposta que 
faço, de mantermos a situação na expectativa 
de que o bom-senso prevaleça. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Con
cordo com V. Ex!' inteiramente. Agradeço 
a contribuição. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Mas permita 
V. Ex•, que é um ponto que eu gostaria de 
concluir, porque aqui está presente o Senador 
Alfredo Campos. Devemos fazer votação 
imediata da proposta do Senador Alfredo 
Campos, para que todos publiquem a remu
neração que recebem, no Executivo, no Le· 
gislativo, no Judiciário. Dessa forma, fica 
transparente essa questão, e não vamos ficar 
aqui e querer advinhar quanto é que cada 
um ganha. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Con
cordo com V. Ex~. quando diz que a proposta, 
apesar dos seus claros objetivps, não vai con· 
seguir superar essa questão _definitivamente, 
Pela seguinte razão: porque o teta de 75% 
da remuneração para todos os vereadores, 
e todos os municípios brasileiros, 75% dare
muneração do Deputado estadual, assim co
mo também 75% da remuneração do Con· 
gressista para os Deputados estaduais, sendo 
as unidades diferentes do ponto de vista eco· 
nômico, sendo os municípios infinitamente 
diferentes do ponto de vista económico e fi
nanceiro. Haverá, mesmo com a aprovação 
dessa emenda, aberrações, motivos e razões 
de críticas. Vamos supor na Bahia, um muni
cípio como Feira de Santana, Itabuna, e um 
município como Chorrochó à margem do São 
Francisco, Sento Sé, Casa Nova, do Senador 
Luiz Viana, são municípios de divergências, 
de distâncias enormes, do ponto de vista eco» 
nómico e financeiro, tãnibém político, para 
que o povo, através das suas organizações, 

possa exercer o devido controle em cima das 
suas Casas Legislativas. 

Então, é claro que se o teto é nivelado, 
se pode até 75% na remuneração do Depu· 
tado Estadual, evidentemente, qualquer Câ· 
mara, seja a de ltabuna ou a de Casa Nova, 
poderá estabelecer até aquele limite. 

Fica, portanto, uma grande margem para 
essas distorções que procuram ser condena· 
das ou evitadas na presente propostas de 
emenda constitucional. 

COricordo, portanto, com V. Ex•, que se 
trata de um processo de educação dos compo
nentes dessas instituições legislativa, das Câ· 
maras e tlas Assembléias Legislativas, como 
também _9o próprio Congresso Nacional. O 
grande juiz dessa matéria é o povo e real· 
mente o processo de educação política do 
povo avança. 

Hoje em dia, talvez de uma maneira até 
injusta e muitas vezes justamente, somos co
brados permanentemente por isso. A respos· 
ta, no meu entender, é transparência, é não 
termos-D.adã-CfUéeScondermos sobre esse as
sunto, é a divulgação de qual é o real ganho 
salarial, ou vencimento, ou subsídio, diga-se 
o que quiser, adote-se a rubrica que se adotar, 
como remuneração do trabalho parlamentar, 
que é um trabalho cómo outro qualquer, e, 
no meu entender, salvo juízo contrário, às 
vezes mais árduo do que outras profissões, 
do que outros trabalhos. É digno de remune· 
ração, portanto. Que remuneração é essa? 
Vamos discutir com a transparéncia e a publi~ 
cidade necessárias, e não a propaganda, para 
que se evitem as versões e as distorções. 

O Sr. Alfredo Campos - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Con· 
cedo a V._ Ex• o aparte, para encerrar, uma 
vez que estou instado pela Mesa a fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência faz um apelo ao nobre Sena
dor Alfredo Campos, no sentido de que se 
inscrevesse, de vez, pois o tempo do Senador 
Mansueto de Lavor já se esgotou há três mi
nutos. 

O Sr. Alfredo CampoS- _É_:-bastante rápi· 
do, Sr. Pr<:?sidente. Peço vénia a V. Ex• para 
apartear O-Senador Mansueto de Lavor, para 
qUi não demorasse maiS, no caso de eu usar 
a ~alavra. Senador Mansueto de Lavor, na 
legislação _constitucional antiga, o Deputado 
estadual, como V. Ex• bem o disse, ganhava 
2/3 dos Deputados Federais e Senadores. 
Acontece que, co_m a pressão que a Consti
tuinte sofre'ti dos -próprios Deputados Esta· 
duais, resolvemos, nós os Constituintes, dei
xar que eles próprios discuti~sem e escolhes
sem os seus vencimentos ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sena
dor, pressão sobre uma tese, no meu enten· 
der, correta, de autonomia dos Estados e Mu· 
nicfpios. 

Q_ Sr. Alfredo Campos - Exato! E nós 
acedemos a eles no intuito de que cada Muni· 
cípio e cada Estado legislasse para si, man-

tendo a independência entre Estados e Muni· 
cípios. O que acontece, no momento, Sena
dor Mansueto de Lavor, é que o povo do 
Brasil inteiro, os brasileiros quando vêem um 
deputado de um pequeno e pobre Estado ga
nhando, às vezes, três, ou quatro vezes mais 
do que nós, Senadores e Deputados federais, 
que é mister que se diga aqui, ganham igual 
a nós, ninguém acredita. Acham que um De
putado estadual não pode ganhar mais do 
que um Deputado Federal e que, por sua 
vez, não deve ganhar mais do que um Sena· 
dor. Todo mundo acha que estamos escon
dendo o que ganhamos, que os nosso venci· 
mentos são em torno de 3 a 4 milhões de 
cruzeiros, quanto isto ti.ão é verdade. Nesse 
intuito, Senador, entramos com um projeto 
no sentído de obrígar a todos os Poderes da 
República a publicarem, inclusive estatais e 
autarquias, os vencimentos e vantagens per· 
cebldos pelos seus funcionários. Aí, o brasi
leiro vai saber quant0 ganha o contínuo do 
Senado Federal, o Presidente da República, 
o Senador, o Deputado Federal e, quiçá, den· 
tro em breve, essa legislação possa ser copia
da por todos os Estados da Federação. Aí 
sim. teríamos a verdadeira justiça no sentido 
de que cada um saiba quem está ganhando 
e quanto daquele dinheiro que ele deposita 
mensalmente ou anualmente, em forma de 
depósito, para qlfe o Estado possa gerir as 
suas funções. Por isso, Senador, acho que 
devemos aprovar também este projeto, e faço 
votos para que o meu seja aprovado nesta 
Casa e na Câmara dos Deputados, até porque 
acho que o temor do Senador Jutahy Maga· 
lhcíes deveria ser menor, e não a certeza de 
que os deputados estaduais e vereadores, 
posteriomente, poderiam modificar o enten· 
dimento da leí, _e_ fazer com que esses 2/3 
sejam maiores do que o tnteiro. Acho que 
não, porque o § 29 , do art. 1~', daquilo gue 
se quer votar, diz que: a remuneração dos 
Deputados Estaduais será fixada em cada le· 
gisltura para a subseqüente pela Assembléia 
Legislativa, observado o que dispõe os ar!t. 
150, II, 153, III, e 153, § 29, I, na razão de, 
no máximo, 75% daquela estabelecída em 
espécie para os Deputados Federais; em es· 
pécie. Então, acho muito difícil que o Depu
tado Estadual possa dizer; o Deputado Fede
ral ganha tantas passagens por mês para se 
locomüver, o Deputado Federal tem uma re· 
sidêm::d em Brasília, onde ele possa morar, 
e assim por diante, como se fazia antigamen· 
te. Acho que as palavras "em espécie" derru
ba o temor justificado do Senador Jutahy Ma· 
ga\hães. Vamos aprovar os dois projetas, essa 
emenda à ConstituiÇão e, posteriomente, o 
meu projeto. Vamos ver se melhoramos essa 
face escura dos vencimentos no Brasil. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR ~ Para
benizo V. Ex• pela iniciativa. 

Esse aparte de V. Ex• é a conclusão melhor, 
eu acho, para essa minha intervenção na tar· 
de _de_ hoje. As duas propostas se comple
mentam e elas, também; procuram dar uma 
resposta a esse anseio da sociedade de ter 
maior clareza, maior justiça nO que toca a 
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esse assunto delicadíssimo da remuneração 
dos parlamentares. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So~sa) 
--Com a palavra para discutir a maténa o 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. 
Para discutir. Sem revisão do orador.} -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, essa :Emenda 
Constitucional n" 5 visa estabelecer limites 
para a remuneração dos Deputados Esta
duais e dos Vereadores. 

Tive ·a satiSfaÇão _de subscrever a emenda 
de iniciá.tiva do Senador Nelson Carneiro. 

Eu previa já, Sr. Presidente, Problemas 
dessa natureza quando, na Constituição 
atual, se deix:ou de reproduzir o salutar prin· 
cfcpio que prevaleceu no passado. 

Sou centra essas modificações i11stantãneas 
e imotivadas da Constituição, nova que é, 
ainda está em lua de mel com a realidade. 
Mas, trata-se de uma emenda salutar, morali· 
zadora. 

A ausência de um princípio desses é que 
leva o País a se levantar contra os abusos 
que estão ocorrendo nos Estados, Assem· 
bléias e- Câmaras de vereadores quanto à 
fixação de vencimentos de seus membros. 

No Paraná, dizem os jornais, os Deputados 
voluntariamente reduziram os seus venci· 
mentos para Cr$ 605.000,00 (seiscentos e cin
co mil cruzeiros) - por mês. Isso é quase 
duas vezes o que ganhamos aqui. _ 

há outra maneira de se conter o abuso a não 
set através de- uma emenda constitucional. 
Ela é moralizadora, eficaZ e não há outra 
oportunidade para isso. Não vejo ínConve~ 
niente no projeto do Senador Nelson Car· 
neiro mas apenas no aspecto moral. Quanto 
à divulgação do valor do salário, como prevé 
projeto do Senador Alfredo Campos, não é 
suficiente para que determinados artifícios 
sejam iricluídos, aumentando, inclusive, as 
suspeita1: 

A juStifíCaÇão Síótéti.Ca do projeto é extre· 
mamente convincente e por sí só suficiente 
para ensejar não só a aprovaçãp da emenda, 
--1<:nu:olhimento da emenda, como o seu ur
genciamento. É por isso que sou a· ela favo· 
râvel. 

6 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores que desejam discutii: 
a proposição na presente se!:isão. 

A discussão terá prosseguimento na próxi-
ma sessão ordinária. --

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item9: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro· 
posta de Emenda ã Constituíção n9 6, 
de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado-

- res, qiie acrescenta artigo ao texto cons· 
titucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
de: acordo com o disposto no art. 358, § 2° 
do Regimento Interno, ·a matéria permane
cerá em Ordem do Dia durante _cinco sessões 
ordinárias con-secutivas em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assi~ 
nadas por um terço, no mínimo, da compo
sição do Senado Federal. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

Não há mais oradores que desejam discutir 
a proposição na presente sessão. 

A discussão terá prosseguiínento na pr6xi- . 
ma sessão ordinária. 

Sr. Presidente, outras distorções são oriun· 
das de fatos ocorrentes em Brasília. Como 
recebemos um apartamento em razão de vir
mos para Brasília, eles, nos Estados, lança
vam aqueles percentuais sobre esses valores, 
nos limites que eles estabeleciam, colocando, 
inclusive, para um apartamento em Brasília, 
o valor de 100.000,00 (cem mil cruzeiros) de 
aluguel. É por esta razão que hoje sou favo
rável à venda de todos os imóveis em Brasflia. 
Já não bá mais razão para a subsistência de 
tal situação. E, ouse vendem todos, mediante 
regra simples de preferência para quem ocu
pa e, depois, preço estabelecido para tercei-
ros que queiram comprar, ou não se consegue O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)--
resultado neste particular. Penso que ·a me· -Item 10: 
dida é salutar, cabível e devemos até apres· DiscuSsão, iri:I primeiro- turno, da Pro--
sá-la. · posta de Emenda ã Constituição nP 1, 

Há dez anos, no meu primeiro mandato, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
apresentei um projeto estabelecendo limites Lacerda e outros Senhores Senadores, 
para vencimentos. Ninguém poderia ganhar que acrescenta dispositivos ao Ato das 
mais do que o Presidente da República. É Disposições Constitucionais Transitórias 
verdade que, em se tratando de lei ordin,ária, da Constituição Federal. 
o projeto apenas alcanç'!-va serventuários de A Presidência esclarece ao Plenário que, 
quaisquer dos Poderes. Por quê? Porque só de acordo com o disposto no art. 358, § 2~', 
através de emenda constitucional se poderia do Regimento Interno, a matéria permane-
estabelecer limites para os parlamentares, cerá em Ordem do Dia durante cinco sessões 
uma vez que a sua in~epenqência náo permí- ordinárias cónsecutívas em fase·de discussão, 
tia que lei ordinária viesse traçar esses limites. quando poderão ser oferecidas as emendas 

Penso que é inteiramente cabível e muito assinadas por um terço, no mínimo, da com-
oportuno; o processo de pressão contra o posição--do Senado. 
Congresso vai se e'xace!bar durante essacam- E~ dis~ssão a propdsta, em primeiro tur-
panha: a Nação inteira está contra isso, pois no. (Pausa.) 
o povo ganhando uma miséria acha que o_ A discussão terá prosseguimentO na sessão 
pessoal vive, realmente, de privilegies e náo " .. de quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Passa-se à votação do Requerimen~o n~ 
98/90, IiâO na hora do Expediente, de urgên· 
cia, nos termos do disposto no art. 336, letra 
c, do Regimento Interno, pa_ra Projeto de 
Lei do Senado n? 35/90- Complementar. 

Em votação. 
Os Srs. Sen~dores que o aprovam queiram 

permancer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O PLS n? 35/90 constará d"a Oràein do Dia 

da segunda ses_são ordinária subseqüente. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMD B - PR. 
Pronuncia o se~uinte discurso) -Sr . .Presi
del)te, é_ breve a minha intervenção nesta tar
de. 

Recentemente, destaquei aqui no Senado 
as vantagens da aprovação da Lei n~ 8.009, 
de 30 de março de 1990, que resultou de su· 
cessivos projetas que apresentei nesta Casa, 
tornando impenhorável a casa própria. 

Contei toda a nossa luta desde 75 até agora, 
levando, inclusive, ao Presidente José Sar
ney, que se identificou com esses nossos pro
jetos, a envíar para o Congresso Nacíonal 
uma medida provisória, repetindo-a de fonna 
mais abrangen~e. Por ísso mesmo, Sr . .P.resk 
dente, procurando evitar que pontos duvi· 
dosas não prejudiquem a sua aplicação, gos
taria de comentar um deles que, por sinal, 
não constou do meu projeto, o art. 6, que 
diz o seguinte": 

"Art. 6~ São canceladas as execu
ções suspensas_ pela Medida_ Provisória 
n? 143, de 8 de março de 1990, que deu 
origem a esta lei." __ _ 

Veja-se que· situação interessante: .o que 
se desejou conseguir foi a proteção da casa. 
Mas, muitas vezes, uma execução contra de
vedor,' não implica necessariamente a penho
ra da casa. Outros bens podem ser penho
rados. Se são outros bens penhorados, não 
há problema. Mas, penhorada a casa e sendo 
ela o único bcbin no património do devedor, 
o juiz fica _em .I!Ul3 situação muito difícil, se 
tiver que aplicar esse dispositivo; porque, se 
ele cancelar a execução, o que que faz? Invia
biliza um processo, ele anula todo um proces· 
so, quando essa não foi a vontade da lei. 
Qual foi a vontade da !ei? Que o processo 
não tenha eficácia em relação à casa. Estando 
penhorada a casa, o que pode fazer o juiz? 
Decretar a nulidade da penhora, ou decretar 
a nulidade do processo a partir da penhora. 
O exeqüente- pode penhorar outro bem, ha· 
vendo, ou então ele poderá reque~er ao juiz 
que suspenda a execução, até que outro bem 
possa ser encontrado no património do deve· 
dor. · 

Como nós náo :Q_O_d~_!llos modificar a lei de 
forma instantânea, a p_Jnto de contornar to
das essas perplexidades, por este pronunciã
mento que a.V oz do Brasil haverá de divulgar, 
n.ós sugerimos aos juízes que usem a sua capa-
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uma imagem errónea aos jove'ns brasileiros. 
A de que a Amazónia é do mundo. Todos 
acham que a Amazónia é do mundo, e que 
se a Amazônia não for tratada e, se for usada, 
o mundo vai esquentar, vai pegar fogo; não 
devemos mais abrir estradas, não devemos 
mais ter fábricas, não devemos ter criação, 
pecuária, não devemos ter usinas hidrelétri· 
cas, não devemos procurar o nosso ouro, as 
nossas riquezas minerais, enfim, porque a 
Amazónia deve ser resguardada apenas para 
guardar a temperatura do resto do mundo. 
Isso é um absurdo, isso é uma tese de ordem 
económica que vem especialmente prejudicar 
a nossa região e, especialmente, o Estado 
do Pará. É necessáriO fazermos uma difefen
ciação entrç utilidades e depredaç-ão. O que 
envolve a Amazônia? Ao conceito de Ama
zônia Legal corresponde uma área de 4 mi
lhões 990 mil 520 krtr, quase 60% da área 
geográfica de todo o Brasil. São dimensões 
contínentais, que incluem totalmente, Ama
zonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapa e 
Acre, bem como, parcialmente, .Mato Gros
so, Gciiás·e Maranhão. Isto não é do Mundo! 
Isto é dos brasileiros, para o nosso desenvol-
vimento e a nossa ocupação. - - --

É claro que esse ponto tem que ser bem 
esclarecido e devemos pensar que essa situa· 
ção da Amazónia, essa enorme área conti
nental que compõe a Amazónia, tem que sú 
usada pelos brasileiros. Nós é quem devemos 
comandar aquilo que precisamos fazer, aqui· 
lo que devemos proteger e aquilo que deve
mos explorar. 

O Brasil obviamente, tem culpas e desvios 
nos padrões ambientais, porém, como já foi 
dito, nada que se possa ser tecnologicamente 
contido; as nações que hoje nos condenam 
à vilania foram as mesmas que nos incenti· 
varam à produção das "bolas de_borrachas" 
de 50 kg (latex), do esforço industrial da 2' 
Guerra Mundial. Foram as mesmas que fi
nanciaram (e refinanciaram) projetes de pe· 
cuária e agricult9ra. Há bem pouc·o tempo, 
os Governos no Brasil estabeleciam o slogan: 

"Terra sem homem, para homens sem ter· 
ra. Incentivando o sonho da boa-fortuna." 

Antes de nos an~ustiarmos, no BraSil, com 
as precipitadas afirmativas do Prfncipe de Ga
Jles, vestido ·com sua formosa Sbirt, vamos 
considerar pragmaticamente: 

-precisamos de tempo 
-precisamos de tecnologia 
-p!ecisamos de desenvolvimento 
Ora, como se vê, naquela época da querra, 

naquela época da dificuldade, ninguém cui· 
dou da Amazónia, ninguém cuidou da flo. 
resta ambiental da Amazônia. Quem ft:z a 
exploração da borracha, a qualquer preço, 
para podermos sustentar a guerra que domi
nava o-mundo? A Amazónia contribuiu po
derosamente com o seu esforço de guerra, 
dando aquele produto, indispensável naquela 
ocasião. 

Vamos nos preocupar com: pPesquisas, 
planejamento e trabalho. O Brasil tem de 
responder, no devido momento, ãs questões 
maiores que fundamentam as práticas am· 
bientalistas, como por exemplo: fixação de 

p61os de desenvolvimento; definição de- espa
ços econômicos; grupos populacionais fixos;
grupos populacionais móveis; política imigra· 
tória; ordenamento da exploração florestal; 
ordenadamente, das políticas de: agricultura, 
pecuária e piscicultura; formação profissional 
e estratégia nacional. _ 

Em jãiieiro _d_e 90, 105 cientistas de todo 
ThlthdO, reunidos em Manaus, dUrante 10 
diaS, n-ão conseguiram ·estabelecer um con
senso sobre o mapeamento dos problemas 
da floresta amazónica. Fa!tavam-lhes pesq1,1i· 
sa:s básicas. Convivamos com essa realidade, 
e não deixemos que interesses, que não estão 
_perfeitamente claros, comprometam os pas
sos Qu_~já estamO~ dando. 

Sr. Presidente, Srs.Senadore~ precisamos 
trabalhar, porque, sem o trabalho, não alcan
çaremos o ponto desejado. 
• Af está, por exemplo, uma iniciativa que 

não tev_e a repercussão que deveria ter, que 
é a da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Amazónia, requerida e presidida pelo Se
nador Jarbas Passarinho, que pode trazer pa
ra o estudo, para o desenvolvimento, dados 
preciosíssimOs, que precisam ser considera
dos~ 

São estas, Sr. Presidente, as considerações 
que queríamos deixar sobre o Estado do Pa
rá, para que todos- saibam que lá existe tam
bém uma grande riqueza, e que nós precisa
mos e desejamos faser parte do consenso in
ternacional, com o nosso trabalho, com a nos
sa capacidade. O que nós precisamos é desen· 
volver a saúde,_ principalme"rite a educação, 
para podermos acompanhar o ritmo do de
senVOlvimento -do nossO País. 

Eram estas, Sr. Presidente, as nossas pala
vras. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pala:vra ao nobre Senador Aluí
zio Bezerra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dir
ceu Carneiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador JoSé 
Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Desisto da palavra 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não é segredo pa
ra a opinião pública que muitas das medidas 
provisórias do Executivo, que compõem o 
plano de estabilização ecOnómica, revestem
se de flagrante inconstitucioriãlidade. Reno
mados íuristas e eméritos e constitucionalis
tas já se expressaram assim sobre o assunto, 
em palestras, entrevistas e artigos nos princi
pais órgãos de comunicação do País. Da tri
buna do Congresso, também, temos argüido 
cOm veemência essa inconstituciorialidade~O 
próprio Executivo reconheceu a anomalia, 
ao retirar de tramitação no Congresso duas 
Medidas Provisórias, as de n~"5 153 e 156. 

Mas umn das medidas provisórias que mais 
violou a ConstituíÇão foi a de nv 150, princici
palmente o seu art. 27, § 3?, justamente numa 
das questões, talvez mais relevantes e vitais 
da coisa pública - o Orçamento nacional. 
Não foi por outra razão que tanto se discutiu 
e.ssa matéria no seio da Constituinte. O obje
tivo era dotar o País de instrumentos eficazes 
e transparentes para administrá-lo. Essen
cialmente, torná-lo mais democrático, atra
vés da participação efetiva e decisória do ór
gão autenticamente representativo da von
tade popular- o CongiessO Nacional - ago
ra investido, pela Consiituição, de poder polí
tico de decisão. Em última análise: revitali
zação e aperfeiçoamento das nossas institui
ções e do regime democrático, pois o· o-rça
mento é a síntese da vida económica daNação 
e exprime o _grau de evolução das instituições 
nacionais. E a expressão, em finanças, da 
Receita e Despesa. Daf sua importância- ca· 
pita!. 

Cabia ao Legislativo, doravante, apreciar 
e decidir sobre o Orçamento, não mais à von-
41-de e ao arbítrio d.o Poder Executivo, prerro
gativa reclamada e reivindicada pela classe 
política, economistas e juristaS. A partir de 
então, o Parlamento apreciaria soberana
mente o plano plurianuál, as diretrizes orça
mentárias e os orçamentos. anuais. 

Na verdade, Sr. Presidente, essa luta vinha 
de lo_nge. Clamava-se, há muito, por essa me
dida saneadora e democrática, bem como pe
la unificação dos orçamentQs. Durante anos, 
no período dos governos militares, a Nação 
assistiu inerte o Executivo manobrar a seu 
bel-prazer o Orçamento da União, instituir 
despesas, direcionar ·a alocação de- recursos 
neste ou naquele setor ou região, remanejar 
verbas sem nenhum controle ou fiscalização 
da sociedade, vale dizer; do Congresso Na
cionaL Reservava-se a este, até então, o sub
misso papel de homologador da lei orçamen
tária, que o E.x.:ecutivo autoritariamente lhe 
apresentava anualmente. lnsurgimo~nos na 
Constituinte contra essa prática viciosa-e anti
democrática, porq'ue não era ouvido justa
mente o Poder competente, o Par1amento 
brasileiro. Assim, aprovamos na Constitui
ção, co-mo atribuições do Legislativo; o poder 
de legislar sobre a matéria, no seu art. 48, 
item II, bem como dispositivos específicos 
e disciplinadores sobre Orçamento nos· arts. 
165 a 169. 

É, pois, no mínimo, estranho, depois de 
to_da essa luta e sua consubstanciação na 
Constituição, deparar com a inconstitucional 
Medida Provisória n9 150, de 15 de março 
último, que confere autorização ao Poder 
Executivo de abrir créditos suplementares, 
mediante a utilização dos recursos liberados 
de do_taç6es orçamentáriaS canceladas dos ór
gãos extintos referidos no caput do art. 27. 
para atender à insuficiência nas dotações dos 
ministérios e órgãcis que tiverem absorvido 
as correspondentes atribuições. 

Inicialmente, é de assinalar que o Execu
tivo está impedido de abrir crédito suplemen· 
tar por força do art. 16.7, inciso V, da Consti
tuição Federal: 
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"Art. 167 São vedadas···-··--------
V- a abertura de crédito suplemen~ 

tar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondente~." 

E créditos suplementares são "os des
tinados a reforço de dotação orçamen
tária•·, segundo o art. 41 da Lei n~ 4.320, 
de 17 de março de 1964. _ 

Da mesma forma, o inciso VI dO ID.esmo 
arL167 veda a "transposição, o remana.ja
mento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para dutra ou de 
um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa''. 

Assim, torna-s_e irnprescindívet, condição 
sine qua non, para a abertura de créditos su
plementares ou remanejamento de recursos 
a prévia autorização do Congresso, o que nãJ 
ocorreu na questão em tela, invalidando des
te modo a Medida Provisória n? 150, pois-, 
neste caso, a autorização legislativa dar-se-ia 
"a. posteriori". Matéria inconstitucional, 
poiS. 

A medida proVisória, regulada pelo art. 
62 da Con-stituição, começa a viger a partir 
da sua publicação. Se aplicada na esfera orça
mentária e ocorrendo a sua-rejeiÇão oU Oão 
apreciação pelo CoilgresSo, o qUê lhe tiraria 
a eficácia, poderia criar uma situ-aÇão de- difí
cil solução jurídica, com o fato consumado 
durante a sua vigência nos30 dias. Por exem
plo, a efetivação de uma despesa irreversível 
através de crédito suplementar. 

Portanto, como vimos, a matéria orçamen
tária não pode ser objeto de medida provi
sória mas, sim, de projeto de lei, como se 
depreende da própria leitura dos dispositivos 
sobre o 0-u;amento na CortstitUiÇã:ôF'edéral, 
arts. 165 a 169, que só se referem a expressões 
como "lei", "projeto de lei", "prévia autori
zação legislativa" e nunca a medida provi
sória. 0 citado art. 165, pOt exé"ínplo, inicia
se coíll .... Leis de inícíativa do -Poder Executivo 
estabelecerão ... os orçanrenws-atmais". 

Desse modo, não se efetuará um gasto pú· 
blíco senão através de um projeto de lei, pre
viamente examinado, debatido, alterado, 
aprovado ou rejeitado pelo L'egis!ativo. 

Por outro lado, a medida provisória em 
questão não fixa um limite específico para 
suplementações e sim um-IíiDite global, ou 
seja, o total dos recursos _cancelados concer
nentes aos órgãos extintos. O íut. 167, inciso · 
VII~ entretanto, veda "a concessão .da utiliza
ção de créditos ilimitados". Mais Uma de suas 
impropriedades. . · 

O § 3o do art. 27 da Medida Provisóría 
n~ 150 cancela dotações, fonnando com isso 

· um volume de "recursos liberados", _e auto
riza oE~ecutivo a suplementar dotações insu
ficientemente dotadas de órgãos que tiverem 
absorvido as correspondentes atribuições. 
D~sta maneira, seria plenamente possível 
usar recursos cancelados de um órgão para 
suplem~ntar dotações de outros órgãos, o que 
contrana o att. 167, inciso VI da Constitui
ção, já citado acima. 
M~, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há ou

tras_ impropriedades na Medida Provisória n~ _ 

150, como a impossibilidade de se identíficar, 
na Lei Orçame-nfária em vigor, com precisão, 
todos os recursos cancelados e passíveis de 
serem utilizados na suplementação para Mi
nistériqs e órgãos que tiverem absorvidas as 
correspondentes atribuições. No caso em te
la, as dotações estão englobadas com título 

. genérico, o que dificulta a sua ídentificação. 
Assim, generivamente como está redigida, 
a Medida poderia ensejar caiicelamentos 
além dos relacionados com os órgãos citados. 

Tratando-se de matéria orçamentária, de
ve-se exigir sempre a maior transparência e 
publicidade_ possíveis, de acordo aliás com 
o próprio eSpírito que norteou a: nossa Constí
tuição e com os princípiõs democráticos. Ora, 
a indicação precisa de fontes de recursos é 
um desses relavantes postulados de que não 
se pode abrir mão, e que não foi observado 
na Medida Provisófút. em questão, caracte
rizando maiS üriüi: imp'r"oprh~dade. 

A proposta governamental, pela maneira 
imprecisa como está redigida, admite o ab~ur
do de se cancelar 42% das dotações da Lei 
Orçamentária vigente, excluídas as despesas 
com pessoal e as amortizações da dívida pú
blica do total do orçamento, Admite ainda 
que o volume anulado seja usado como fonte 
para suplementação de apenas uma dotação 
em um único Ministério ou modificar a rela
ção inerente à programação aprovada pelo 
Legislativo. 

Por último; gostaríamos de assinalar que 
grande parte da Lei Orçamentária versa so
bre a programação ora objeto de cancela
mento pela Medida Provisória. Esse cancela
mento de programação e uma autorização 
para se aplicar do modo diferente a massa 
de recursos cancelada representariam acen
tuada distorção no conteúdo programático 
aprovado pelo Poder Legislativo, minimizan» 
do ainda mais a função deste. 

MáS em boa hora, Sr. Presicl.erite, o Con
gresso Nacional saneou a iilconstitucionali
dade e as imPropriedades que viciavam() ins
trumento governamental, através da sua con
versão eni Lei e determinal!_do outra redação 
ao mencionado§ 39 do çart. 27, ou seja, auto
rizando o reriiane]amento de dotações orça
mêiitaríãs di-6rg3os, Unidades e Entidades 
da-Adminish3Çâ0 -Dii'i;:ta e InaTreta, inclusive 
Fundacional, extintos, em Unidade de Refe
rência Orçamentária de cada subprojeto ou-
subatividade, para os órgãos, Unidades e En
tidades que tiverem absorvido as correspon
dentes atribuições, mantida a respectiva clas
sificação funcionai/progrâinática, inclusive os 
títulos, -descritores, metas e objetivos, bem 
como a respectiva classificação na Lei n~ 
7..999-~ de 31 de janeiro de 1990, com os valo
res estabelecidos em conformidade com o 
Decreto_n~_98.913, de 31 de janeiro de 1990. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congres» 
so Nacional, cioso e consciente de suas atri
buições e prerrogativas constitucionais, exer
ceu ··neste epiSódio o seu precípuo papel de 
fiscalizador dos_ atos governamentais e escoi
mou da Medida Provisória n~ 150 a manifesta -
inconstitucionalidade que a impregnava e que 1 

a tornava, por ~sso mesmo, inaplicável, confe
rindo-lhe a chancela da constitucionalidade. 

Mas, evidentemente, não se pode eximir 
de erro o Executivo em querer modificar, 
através do instrumento da Medida Provisó-_ 
ria, o orçaffiento, sem audiência do Podei-
Legislativo. 

O Congresso atuou acertadamente, nesse 
momento crucial para a nacionalidade, como
depositário da- vontade do povo brasileiro, 
exercitando o poder de decisão e fo-rça polí
tica que lhe outorgou a Constituição Federal. 

É preciso ressaltar que nenhuma medida, 
por mais benéfica e moralizadora que seja, 
pode .se sobrepor, em qualquer momento ou 
aspecto, à lei e às instituições do País. Mesmo 
porque são· elas que salvaguardam os direitos 
e a vida dos cidadãos e a própria essência 
do regime democrático, bens imposrergáveís 
do povo e assegurados na Carta Magna. 

Era o_que tínha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Sr" Senadores, as micro e pequenas 
empresas se constituem numa realidade viva 
e dinâmica na economía de nosso País, e de 
modo específico no nosso Estado de Santa 
Catarina. 

Se considerannos somente os pequenos ne
gócios no Brasil (micro e pequenas empre
sas), eles representam (dados da Farnpesc) 
40% do PIB, 80% dos empregos, 60% dos 
salários, 99% dos estabelecimentos cOmer-
ciais, industriais e de serviços. _ 

Se acresce_nnos as empresa médias, os nú
meros, segundo o Cebrae, são os seguintes: 
99,8% de todos os estabelecimentos, $0% 
do comércio, 56% da produção industrial, 
71% dos serviços, 70% da massa salarial. A 
expansão do setor se mede pelo fato de que 
as estatísticas indicam o surgimento de 400 
mil novos empreendimentos por ano no Bra
sil. Infelizmente, as micro e pequenas em
presas não recebem em nosso País a atenção 
e o tratamento que recebem em outros, como 
os EUA, o Japão, o Canadá, a Austi:'ália. 

Na verdade, no Brasil, são cada vez mais 
reduzidos os recursos destinados aos progra
mas de apoio às micro e pequenas empresas, 
como créditos específicos, programas de ca
pacitação gerencial, modernização adminis
trativa e extensão teCnológica. 

Agora mesmo, no Plano Collor, as medidas 
governamentais simplesmente ignoraram 
qualquer diferença entre _o porte das empre
sas. A grande multinacional, o grande con
glomerado económico, recebeu tratamento 
igual a pequena mercearia do bairro, a oficina 
mecânica trabalhada pela família, a unídade 
fabril de 10 ou 15 empregados. Ou seja, os 
micro e pequenos empresários foram toma
das como especulares, quando só o que fa
ziam era preserVar O valor os seus modestos 
capitais, para pagar folha de, tributo~ ou com- · 
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prar matéria-prima. Os micro, pequenos e 
médios negócios foram duramente atingidos 
pelo plano Brasil Novo. 

Temos agora, através da Frente Popular 
e Progressista de Santa Catarina, tido um diá
logo proveitoso com as associações e entida
des representativas da categoria, como a 
Acimpevi e a Fampesc, bem como a Confe
deração. 

A Frente Popular acertou coma Fampesc 
que a entidade proporá um programa de go
verno para micro e pequeno negóciOs. 

Há plena disposição para acatar a idéia de 
uma Secretaria Especial ou Agência Gover
namental de Pequeno Negócios (sem críar 
cargos públicos) diretamente ligada ao Gabi
nete do Governador, a exemplo do que acon
tece com o Small Business Admfnlstration, 
que funciona junto à Presidência dos EUA, 
com agência semelhante ligada diretamente 
ao Gabinete do Primeiro~ Ministro-do Japão. 

A Fampesc relaciona, em substancioso do
cumento, u-ma série de medidas providências 
que poderiam ser assumidas pelo Governo 
que, no seu conjunto, em muito facilitariam 
a situação dos micro e pequenos empreen
dedores. A maioria delas tem franca viabili
dade e pouco custo para o Estado. 

Mas é bom ensejo para fazer o registro 
desse elenco de sugestões, formulado por 
quem vem do ramo e conhece bem: 
-o Sine pode direcionar boa parte das suas 
atribuições para as micro e pequenas empre
sas, porque elas não dispõem de uma estru
tura adequada para o recrutamento e seleção 
de recursos humanos; 
-o Governo do Estado pode propor uma 
redução escalonada dos tributos devidos por 
pequenos empreendedores. A redução de im
postos pode significar não só um estímulo 
forte para o segmento, mas até mesmo o au
mento das_ receitas públicas. O argumento 
é simpleS e muitO repetido: de reduzir a carga 
fiscal e tributária diminuirá a Sonegaçãot fre
qüentemente uma saída, uma "solução" para 
o empresário, cada Vez inãis sobrecarregado 
de taxas e tributos. Além disso, dimiriuirá 
também a faixa das entidades do chamado 
informal, trazendo-os, como é recomendavél 
para o mercado formal; 
-a idéia é de democratizar amplamente os 
recursos de crédito dos estabelecimentos de 
micro e pequenos. Inclusive porque está devi
damente demonstrado que o segmento, como 
um todo, é bom pagador e proporciona retor-
no seguro; - -
-os micro e pequenos empresários podem 
ter acesso mais amplo e livre aos avanços 
e conquistas da ciência e tecnologia, inclusive 
com linhas especiais de crédito p,ya o desen
volvimento tecnológico, para a illventividade 
e a criação, 
-o Governo do Estado pode usar seu poder 
político e exercer um papel de importância 
no sentido de derrubar os .obstáculos legais 
para a formação de cooperativas de micro 
e pequenas empresas. Os micro e pequenos 
estabelecimentos de um ramo ou ·setor· de 
atividade poderiam, por exemplo, comprar 
matéria-prim,a erii escala, a preços mais com-

pensadores. As pequenas mercearias e ven
das, tãó comuns, tão úteis nos bairros, locali
dades e distritos do interior, teriam condiçõ"es · 
de organizar centrais de compra, adquirindo 
as mercadorias por melhor preço e melho
rando seu desempenho; 
-o Estado deve incentivar o associativismo 
desde cedo, na escola. Os micro e pequenos 
já perceberam o valor e a necessidade de 
sua união e Organização, mas existe a -barreira 
de uma cultura fortemente individualista; 
-_os micro e pequenos empreeendimentos 
desejam a autofiscalizaçáo através de Conse
lhos de ética do se to r. Querem igualmente 
participar dos organismos e conselhos da ad~ 
minstração Estadual; 
-como acontece em outros países do mun
do, todos mais desenvolvicJ.os que o Brasil, 
o GovernO do Estado ~Jade reservar um per
centual (20%, 30% ?) de suaS_próprias com
pras e aquisições em favor das micro_ e peque-
nas firmas; · 
-está previsto na nova Constituição do Es~ 
tado de Santa Catarina a extensão ou exten
sionismo urbano, que o Estado tem a obriga
ção de desenvolver e ampliar, e que objetiva 
orientar, conscientizar, dar assistência técni
ca e gerencial. Para as micro e empresas de 
pequeno porte a extensão urbana deve efati
zar ações e_ trabalhos junto ao _setor; 
-há propostas bem concretas em relação 
à categoria específica dos representantes co
merciais: a isença:o de irilpostos sobre os seus 
carros de trabalho e possibilidade de uso de 
combustível alternativo. 

A Frente Popular encara com especial 
atenção as reivindicações de micros e peque
nos, através de suas entidades de represen
tação. É bastante provável que este elenco 
de proposições seja incorporado ao programa 
e aos compromissos da Frente, que tem a 
adequada noção do valor, da importância, 
do peso de micro e pequenos negócios para 
o desenvolvill!e.~to do Estado e do país. 

A Frente Popular sabe perfeitamente que 
é preciso, é urgente, é progressista, é-iiidisw 
pensável ao desenvolvimento e ao futuro~ 
possibilitar o fortalecimento, estimular a cria~ 
ção~ g·aranlir a manutenção, me-lhorar a efi.: 
ciência, o desempenho, a produtividade, o 
poder de competição das micro e empresas 
de pequeno porte. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1990. 
Nelson Wedekin, Senador- PDT/SC. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador Mar
coMaciel. 

, OSR.MARCOMACIEL(l'FL-PE.Pro
nuncia o seguinte discurso,) -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, instala-se agora um novo 
governo no País, cercado de grandes expec
tativas da sociedade que democraticamente 
o elegeu e respaldado _em programas de gran
de alcance nacional. É Q-_instante em que se 
propõe um noVo projeto de país, em que se 
repensa sua economia e em que se delineia 
um ambicioso plano de renovação e de re
construção de nossa Pátria. 

É nesse momento e nesse contexto quere
novo o apelo pela implantação, em Pernam
buco, da nova refinaria de petróleo progra
mada para o Nordeste. É um apelo fundaw 
mentado em sólidos argumentos. 

Todo_ o esforço despendido para o desen
volvimento do Nordeste nas últimas décadas 
está ainda aquém de suas necessidades e da 
permanente e inadiável tarefa de equalizar 
os benefícios do crescimento económico en
tre as'regiôes do País. É doloroso constatar, 
no limiar do século XXI, que persiste alrida 
perversa defasagem entre os níveis de desen~ 
volvimento de determinadas regiões, compa
rados aos de outras. 

Ressente-se .ainda o Nordeste da falta de 
investimentos que lhe possibilitem superar o · · 
estágio de subdesenvolvimento, notadamen
te em _infra-estrutura, os quais se cortstitliem 
em alavanca propulsora de outros tantos be
nefícios. Entre outros investimentos em in
frawestrutura evidencia-se o da implantação 
de mais uma refinaria de petróleo. Todas as 
regiões mais desenvolvidas do País já dis
põem, há bastante tempo, de refinarias locali
zadas junto a seus parques ou pólos de desen
volvimento industrial. Já é passada a hora 
de ampliar esse benefício também para o Nor
deste. Um projeto _dessa natureza, além dos 
benefícios para a economia global do País, 
em termos de progressiva descentralização 
na área de sua matriz energética e de econo
mia de custos de transporte, traria incontá
veis benefícioS para a região. Uma oUtra refi
naria de petróleo no Nordeste traria, entre 
outras conseqüências benéficas, mã.ior coefi
ciente de segurança no abastecimento a nível 
regional, através da proliferação de outros 
empreendimentos industriais correlatas e as
sociados e a geração de milhares de novos 
empregos. 

Ressalte-se ainda o fato de que, além dos 
poços já exiSterit6-s na região, a Petrobrás 
continua investindO na prospecção de petró
leo_ nas regiões Norte e Nordeste do País, 
com auspiciosos indfcios de sucesso. Ora, na 
medida em que se deslocam para aquelas re
giões os_ empreendimentos de pesquisa e 
prospecção, nada mais recomendável, do 
ponto de vista de uma estratégia económica, 
do que implantar, já, naquela região, outra 
planta de refinaria. 

Enfim, estar a argunientar a favor de um 
projeto desta natureza para o Nordeste é ar
gumentar a Javor do óbvio. CoStuma-se dizer 
que o fato da conjuntura económica ser ad
versa, tanto a do País como da própria Petro
brás, estaria a retardar a implantação desse 
projeto. Trata-se de um sofisma. E preciso, 
antes de tudo, levar em consideração sua im
portância para o futuro, sobretudo em se traw 
tando de projetas de longo prazo de matura
ção, como são geralmente os da área energé~ 
tica. Ao se planejar e administrar a matriz 
energética do País, notadamente em relação 
ao petróleo e à energia elétrica, não se pode 
fazê-lo com uma visão imediatista. O futuro 
não costuma perdoar os administradores que 

- não têm a clarividência suficiente para pers
crutar-lhe as necessidades e as gerações pos-
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te ri ores podem ser duramente castigadas pela 
falta de descortino dos dirigentes de hoje. 
Costtiiriá:.se dizer que governar é saber sele
cionai priOridades. Temos plena confiança 
de que o novo governo, liderado por um ho
mem-do Nordeste, saberá compreender que, 
entre outras prioridades, .a da implantação 
de outra refinaria de petróleo na região é 
inadiável e se jUstifica económica e social
mente. E mais-: oferece-se a Sua Excelência 
uma oportunidade ímpar de come-çar a imple
mentar um de seus mais decisivos co-mpro
nha, o de promover o crescimento do desen
volvimento do Nordeste, resgatando da po
breza uma grande parcela de sua população. 

Com a mesma veemência c_om a qual defen
demos a implantação de outra refinaria de 
petróleo no Nordeste, defendemos sua locali
zação em Pernambuco~ Inúmeros argumen
tos de caráter técnico, económico e social 
fundamentam nosso pleito. 

Estudos recentes desenvolvidos pelo Pro
grama Integrado de Mestrado e Estudos So
ciais da Universidade Federal de Pernambu
co demonstram que os níveis de desenvol
vimento a tu ais do Estado, em termos de dis
tribuição de renda e de participação percen
tual da pobreza entre seus habitantes, são 
hoje piores do que no início da década passa
da. Esses mesmos estudos recomendam, en
tre outras soluções para esse quadro, uma 
política de desenvolvimento cuja força motriz 
seja cap~taneada pelo setor industrial. Con
cordamos com essa análise, pois estamos con
vencidos de que esse é o setor que mais rápido 
e eficieniemente pode contribuir para gerar 
empregos em maior escala e para melhorar 
a rendada população, repercutindo imediata
mente no desenvolvimento social global. A 
implantação da refinaria pode vir a ser, no 
momento, o ·carro-chefe de uma nova arran
cada desenvolvimentista do Estado. 

Por que Pernambuco? A maioria ctOs indi
cadores de viabilidade técnica e económica 
apontam para meu Estado, dos mais gené
ricos aos mais específicos. 

A localização geográfica do Estado, em re
lação ao Nordeste, a tradição de pólo irradia
dor de desenvolvimento e a disponibilidade 
de infra-estrutura alinham-se entre os indica
dores mais genéricos a favor da localização 
de tal empreendimento em Pernambuco. As 
estatísticas atestam esta situa-ção peculiar: 
quase 40% do total do consumo de petróleo 
da região nordestina - incluindo Bahia e 
Sergipe -, situa-se em Pernambuco e desse 
elevado percentual aproximadamente 60% 
correspondente à demanda da região metro
politana do Recife. Tais dados de per si já 
justificariam a escolha de Pernambuco e, 
mais exatamente, das proximidades da Gran
de Recife para a instalação da refinaria, con
siderando-se as vantagens económicas da lo
calização de tal empreendimento o mais perto 
possível dos maiores centros de consumo. 

O "Plano Diretor de Abastecimento -
Nova Refinaria- do Nordeste", elaborado pe
la Petrobrás em abril de 1987, evidencia a 
inadiável necessidade de se acelerar o pro-

cesso decisório em relação à escolha do local 
onde se implantará a futura refinaria. 

Por uro.Jª---d.O, há que se levar em conside
ração o déficit de derivados de peti"óleo, esti
mado em 30.000 m)/do a partir de 1993 e 
de 60.000 -m3/do em 1995. Por outro lado, 
a implantação da nova refinaria deverá ser 
vista como unidade destinada, antes de tudo, 
a harmonizar e fortalecer o Parque Nacional 
de Refino, voltando-se prioritariamente para 
o atendimento da demanda nacional de deri~ 
vados, em estreita -integração Caril a política 
nacional do setor, tendo-se presente o cresci
mento, ao nível nacional, do consumo de de~ 
rivados petroquímicos, responsável, hoje, 
por fração de petróleo superior à consumida 
pelos combustíveis. 

Localizada em Pernambuco, essa refinaria 
poderá ser economicamente incorporada ao 
Sistema Nacional de Refino da Petrobrás: si
tuar~se em condições excepcionais para ex
partiÇão de derivados e importação de petró
leo: distante cerca de 800 km do Complexo 
PetroquímiCO de Camaçari, poderá atender 
suplementannente à demanda daquele com
plexo, hoje suprida em 60% das naftas petro
químicas que tonSome pela Refinaria Duque 
de Caxias, d_o_ Rio de Janeiro. 

Vale ressaltar ainda que a nova refinaria 
não deve necessariamente ser instalada no 
local mais próximo da área de produção de 
petróleo do Nordeste, por uma razão de natu
reza técnica: ó petróleo produzido na região 
é de base preponderantemente parafínica e 
deverá ser encaminhado para processamento 
em outras regiões e destinado a fins niais no
bres. Pelas características do consumo de de
rivados na região, torna~se economicamente 
mais viável processar na nova refinaria o pe
tróleo importado, fato que, sem dúvida, pri
vilegia sua localiZação em Pernambuco. 

Ainda sob a ótica de razões macroeconô
micos, a instalação de_ nova refinaria no Nor
d_este deverá levar em consideração e ser inte
grada a três p3.i-âffietros fufidamt:intais: O Pla
no Nacional de Gás Natural, o Programa Na~ 
cional de Fertilizantes e o Programa Nacional 
de Petroquímica. Analisados detalhadamen
te tais programas, a conclusão a que se chega 
é que nenhuma outra unidade da Federação 
no Nordeste apresenta melhores condições 
para o desenVOfViffiento daqueles programas 
do que Pernauibuco, como m3is adiante com
provaremos. Vale lembrar apen"ãs que a nova 
refinaria, se sediada em Pernambuco, conso
lidará o projeto de instalação de um eixo pe
troquímica Bahia-Pernambuco, de incontá
veis efeitos multiplicadores a impulsionar o 
desenvolvimento de considerável parcela da 
região situada ao longo desse eixo. Além das · 
razões de ordem macroeconômicas acima ci
tadas, um fator de expressiva importância pa
ra a tomada de decisões é o valor dos investi
mentos necessáriOs à irrij:>lantação do em
preendimento. Aqui, avultam-se as signifi
cativas vantagens locacionais e de infra-es
trutura oferecidas por Pernambuco, com re~ 
lação às demais altemªtivas em ªn.álise. 

Estudo elaborado pelo Instituto de Desen
volvimento do Nordeste - Condepe, órgão 

de grande tradição, infelizmente alterado em 
sua estrutura com a fusão a outros órgãos, 
há poucos meses, pelo governo estadual, ana
lisa as diversas opções para se determinar 

'a melhor localização da nova refinaria. Fo
ram analisadas cuidadosamente quatro op
ções, que correspondem, justamente àquelas 
mais desfavoráveis para o Estado de Pernam
buco, no que se refere aos momentos de 
transporte. Verificou-se que, mesmo nasal
ternativas cujos momentos de transporte são 
m:iis desfavoráveis, Pernambuco representa 
a melhor opção de localização para a refina
ria. Não apenas em razão de economias signi
ficativas no período de implantação e ao lon
go da vida útil do empreendimento, mas so
bretudo em razão dos importantes reflexos 
económicos para a região. -

O paique i:netal-mecânico de Pernambuco 
tem expressiva participação no segmento in
dustrial da região Nordeste. Em relação à 
metalurgia, na região Nordeste, Pernambuco 
respondeu, em 1980, por 30% do Valor da 
Transformação Industrial e 28% do pessoal 
ocupado e em relação às indústrias mecâni
cas, por-22% e 33%, respectivamente. Trata
se, portanto, de um parque industrial com 
razoável grau de diversificação e complemen
taridade, em condições de atender satisfato
riamente- a rim empreendírilento do porte de 
uma refinaria de petróleo, uma razão a mais 
para sua localização no meu Estado. 

Ao analisarmos, porém, indicadores de 
viabilidade mais específicos em relação a um 
projeto dessa natureza, evidencia-se sobre
maneira a vantagem da escolha de Pernam
buco. Esse elenco de vantagens resumewse 
num único fator: O-Complexo Industrial Por~ 
tuário de Suape. 

Trata-se -de empreendimento-dO governo 
do Estado, concebido dentro dos modernos 
conceitos de integração porto-indústria, reu~ 
nindo condições fundamentais para atração 
de investimentos, além de áreas industriais• 
dotadas de completa infra-estrutura e incen
tivos especiais. As condições fundamentais 
oferecidas são: intalações portuárias, trans
porte rodoferroviário, energia, sistema de co
municações, abastecimento de água e outros 
equipamentos. Em sfutese, a infra-estrutura 
básica necessária à implantação de uma refi
nariajá está disponível, o que se traduz numa 
significativa redução dos custos globais de tal 
implantação. 

Pennitam-me" .. lembrar, Sr. Presidente e 
Srs. Sei:tadores, com justo orgulho de minha 
parte, que desde o início da implantação de 
tal estrutura, à frente do Executivo de meu 
Estado, fui batalhador incansável na busca 
de recursos e condições para o sucesso_daque
les empreendimentos. De fato, ao assumir 
o governo do Estado, Suape era uma grande 
expectativa, nos te"imos de projeto recém-e
laborado, cujos primeiros estudos remontam 
ao tempo dos governos Eraldo Gueiros e 
Moura Cavalcanti. Lembro-me do dia em 
que, com os projetas em mãos, decidi visto
riai- em companhia do geólogo Luiz Siqueira. 
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empossado na recém-criada Secretaria Ex
traordinária de Assuntos de Suape. a área 
destinada ao futuro complexo. Antevendo a 
importância do empreendimento para o futu
ro do meu Estado, acreditei no mesmo e dei 
iníciO imediatO f sua execução física. Hoje 
me sinto recompensado ao constatar não ape
nas o sucesso de projeto, mas, sobretudo, 
a validade do mesmo para o processo de de
senvolvimento de Pernambuco. 

Mas julgo importante descrever mais deta
lhadamente as vantagens oferecidas pelo 
Complexo de Suape, para que ali se localize 
uma refinaria de petróleo: 

a) áreas em condições topográficas ideais, 
tanto para a refinaria propriamente dita como 
para outras plantas industriais correlatas que 
a ela certamente se seguirão; 

b) infra-estrutura portuária praticamente 
concluída, com capacidade para operação si
multânea de dois navios de até 35 toneladas 
no pier e com cais apto a receber navios de 
até 80 toneladas, além de área abrigada por 
molhe; 

c) subestação de energia elétrica interliga
da ao sistema Chesf; 

d) sistema de abastecimento de ágUa ex
clusivo, suficiente parà-õ Complexo e dupli
cável a curto prazo, se necessário; 

e) rede de transporte rodoferroviário ade
quada, com a vantagem adicional de já dispor 
de terminal ferroviário especia1izado em car
ga e descarga de combustíveis; 

t) existência, em plena OperâçãO, de· IDo
demo parque de tancagem da Petrobrás e 
de outras distribuidoras; 

g) sistema de telecomunicações completo 
e moderno, já em funciona:mento; 

h) polftica de proteção ambiental já defi
nida no Plano Diretor de Suape, com previ
são de esquemas de prevenção de poluiçãoo 
ambiental. 

Por todas essas razóes, a refinaria de petró
leo que a Petrobrás projeta construir p.o ~ar
deste deve localizar-se em Suape, pelo que 
essa decisão representa de economia de tem
po e de recursos para a economia naciOnal. 
A escolha de outro local implicaria, em ter
mos de tempo, acréscimo de dois anos ao 
cronograma de implantação e em termos de 
recursos, acréscimo de algo em torno de 200 
milhões de dólares ao custo total do projeto. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, reafirmamos 
nossa convicção no elevado interesse deste 
pleito para o País, para o Nordeste e para 
Pernambuco. São razões e argumentos coe
rentes que o fundamentam e que se comple
mentam. Se a premissa é de que a implan
tação ·de uma refinaria de petróleo é impe
riosa necessidade para a economia do Pals, 
e por extensão, no_ Nordeste (e disso estamos 
convictos), sua localização em Pernambuco 
é a conclusão lógica, do ponto de vista econó
mico e social. 

Reiteramos, portanto, nosso apelo ao novo 
governo, no sentido. de acelerar as decisões 
e as aç6es para a concretização de um em
_preendimento de vital impOrtância para a so-

ci.edade brasileira, nordestina e pernambu
cana. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito _obrigado.(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobte Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARÉS (PFL- RO. 
Prónuncía o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a constituição Federal 
promulgada em outubro de 1988, no seu arti
go 170, determina, claramente, que a "ordem 
económica, funáada na valorizaç~o do traba
lho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos eXistência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os 
seguintes Prindpios", dentre outros: 

"IV -livre concorrência; 
V- defesa do consumidor;" 

No parágrafo 4~ do artigo 173, a mesma 
ConstituiÇão ~estabelece que "a lei reprimirá 
o abuso do poder econômíco que vise à domi
nação dos mercados à eliminação da concor
rência e ao aumento arbitrário dos lucros''. 

E, para completar, o artigo 174ordena que 
o Estado, como agente normativo e regulador 
da atividade económica, e_xercerá~ na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivos 
e planejamento. 

Sr. Presidente e Srs._ Senadores, não obs
tante esses _peremptórios dispositivos consti
tucionais, a sociedade brasileira redescobre, 
através de declarações de homens públicos 
e _da impref~:S~f! '•_'e lhos fantasmas que, em nos
so País, riunca deixaram de agir, com decisão 
e competência; ora por determinação p~ó
pria, ora com a conivência e a participação 
do próprio Estado, às expensas dos trabalha
dores brasileiros. Trata-se Sr. Presidente, da 
formação e atuação dos cartéis na economia 
nacional. 

-RedescobrC ·a popuiação brasileira que _a 

saga de "A Ditadura dos Cartéis" de 1978,_ 
cuja publica~ão foi vetada peiÕ MinistrO da 
Justiça de então e_ocasionou para'o seu autor 
- Kurt Rudolf Mirow - um processo no 
Superior Tribunal Militar, não morreu nessa 
época; pelo contrário, os cartéis cqntinuaram 
a negociar, a firmar acordos, com base em 
princípios de boa administração empresarial, 
visando à divisão do mundo em países desen
volvidos e subdesenvolvidos, para obtençãQ 
do maior índice possível de lucro. 

Infelizmente, a população foi habituada a 
divisar o perigo do comunismo e da subversão 
em toda a ação de cótica contra as atividades 
predatórias de corporações estrangeiras ou 
nacionais, não raramente apresentadas como 
beneméritas instituições de filantropia, quan
do, n!J. verdade, se trata de grupos que objeti
vam monopolizar os setores de produção, pa
ra dominar o mercado e submetê-lo aos dita
mes insaciáveis e orgiásticos do lucro máxi
mo. 

Tal comportamento configura abuso de po
der económico, viola a livre iniciativa e elimi
na a concorrência,. o que constitui ataque 
frontal contra o princípio da ordem econô-

mica. São atitudes que buscam o aumento 
sem justa causa do preço das mercadorias, 
desre_speitandó a -eqüidade e o direito do con
sumidor, caracterizando-se, inSofisma
velmente, como ação lesiva à economia popu
lar e aos fins justos do EStado. 

São trustes,_ cartéis, consórcios, holdíngs, 
empresas de capital transnacional que mano
bram a produção e os preços, através de me
didas oia simples, ora sofisticadas, até os cor
riqueiros mecanismos, surpreendentemente 
nunca enfrentados pelo Estado, de esconder, 
de maquilar o produto, ou vender quantidade 
menor de mercadoria pelo preço tabelado co
mo aconteceu, sistematicamente, durante os 
recentes planos de _ajuste económico da cha
mada Nova RepUblica. 

A Lei n~ 4.137,_de 10 de setembro de 1962, 
normatiza a repressão ao abuso do poder eco
nómico, sintetizando em cinco itens uma série 
de formas de exercício abusivo de tal poder: 

- 1 -dominar os mercados nacionais 
ou eliminar total ou parcialmente a con-
corrência; - -~ 

2 .....:.: eleyar sem motivo justo os pre
-ços, com o objetivo de aumentar arbitra
riamente os lucros sem acréscimos de 
produção; 

3 - criar Condições de monopólio ou 
praticar especulação abusiva com a fina
lidade de promover a elevação dos pre
ços; -
_ 4- forma~ grupo econômico por jun
ção de empresas, em detrimento da livre 
negociação entre compradores e vende-
dores; e _ . 

5 .;. exerce! concorrênCia desleal na.s 
hipóteses previstas. 

A ação desses cartéis_~ no entanto tem fugi
do, ao longo de nossa história, ao controle 
dos mecanismos de gestão do poder, irrom
pendo, de quando em vez, em escândalos 
espalhafatosos, mas positivos do ponto de vis
ta da fo:cmação política da opinião pública, 
porque desvendam a presença sorrateira e 
deletéria do aético; desumano e v_i_:r:ulento 
"poder invisível". 

O Brasil, Sr. Presidente, segundo manifes
tações recentes da imprensa nacional, está 
se transformando _em ''arquipélag(} de car
téis". O Brasil está vivendo a etapa gloriosa 
dos cartéis, com sua atuação em to4_os os 
setores da economia pública e privada, ten
tando inviabilizar toda e qualquer perspectiva 
de domínio da inflação e da conseqüente re
dução dos preços. 

De acordo com estudo do Prof. Lawrence 
Pih, publicando na Folha de S. Paulo nos pri
meiros dias de fevereiro deste ano, o obstá
culo estrutural para o controle da endémica 
inflação brasileira encontra-se na concentra
ção do poder sobre a economiji ~?-aS mãos 
de um reduzido número de grUpos empre
sariais, sobre os quais o governo não pode 
perder a capacidade de disciplinar os preços 
?em_ ris.co de desabastecimento. 

Afirma o Prof. Lawrence; "O grau de con
centração da indústria e do comércio é de 
63% e 71%, respectivamente. Essa concen-
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tração permite que grupos oligopolizados, 
monopolizados e setores cartoriais ditem as 
regras d~ mercado, formando preços inde
pendentemente da eventual queda da deman
da, uma vez que, num quadro recessivo, a 
redução da oferta possibilitará a manutenção 
do preço ou, ainda, até aumentar os preços 
de venda para preservar a lucratividade, re
duzindo adequadamente a oferta". E conclui 
o mesmo professor: "Todos os segmentos do 
governo estão intimamente atrelados a este 
processo- de concentração com a constante 
e interminável intercâmbio de interesses mú
tuos que beneficiam apenãs os grupos favore
cidos ou aqueles, dentro do governo, que ou
torgam esses benefícios''. 

O atual governo começa a enfrentar o desaM 
fio da concentração, processo com qual, até 
então fora conivente, para que o conjunto 
de medidas que baixou, provoque efeitos no 
sentido de conduzir a economia à estabilidade 
e ao crescimento sustentado. 

Srs. Senadores, a ningúem que se disponha 
a examinar a economia brasileira escapa o 
fato de que aproximadamente 60% do cimenM 
to produzido no Brasil estão controlados por 
dois grupos: o Votorantim, de São Paulo, 
e o João Santos, de Recife. 

Cem por cento do mercado consumidor de 
fariD.ha para mingau é-detido pelas Refinarias 
de Milho Brasil, produtora da maisena e das 
sopas knorr, em São Paulo. 

Apenas duas empresas, a Brasmotor e a 
Prosdócimo, donas da Cônsul, da Clímax e 
da Brastemp, dominam as vendas de máqui
nas de lavar roupa. 

A Bombril, de São Paulo, é responsável 
absoluta pela produção de 95% das palhas 
de aço fabricadas no Brasil. 

Apenas duas fábricas -cte bicicletas existem 
no País: a Monark e a Calói. 

Oitenta por cento do sabão comprado pe
los brasileiros são produzidos pela Gessy Le
ver. 

Outros grupos poderiam ser .citados, como 
os cartéis industriais dos automóveis, da cons
trução civil, de materiais de construção, da 
indústria farmacêutica, do setor petroqufmi
co, de fertilizantes e de defensivos agrícolas 
e mesmo os cartéis oligopsónicos represen
tados pelos supermercados. 

Sinteticamente, o percentual de concentra- -
ção, na indústria e no comércio, por setores, 
pode ser assim visualizado: 

SETOR INDUSTRIAL 

Grau de concentração 

1 - Alimentos 
aç6car e álcool 
moinhos 
frigoríficos 

2 - Bebidas e fumo 
sucos e concentrados 
cerveja 
cigarros e fumo 

3 - Eletroeletrônica 
eletrodomésticos 
equipamento p/ comunkação 

54% 

85% 

66% 

cOndutores elétricos 
computadores 

4- Borracha 
pneus 
-artefatos 

5- Material de Transporte 
6- Mecânica 

75% 

94% 
67% 

motores e implementas agrícolas 
máqUinas operatrizes 
equipamentos pesados 

7- Metalurgia 
aços planos 
açOs não planos e especiais 
metalurgia de não ferrosos 

8- Química 
petroquímica 
fertilizantes 

72% 

49% 

produtos de higiene e limpeza 
9- Papel e Celulose 56% 
10- Têxtil 29% 

fiação e teceleagem 
confecções 

11 - -Minerais não metálicos 73% 
cimeri.to e cal 
vidro e cristal 
amianto e gesso 

12 - Mineração 
--13 - ·construçào Civil 

construção pesada 

76% 
47% 

SETOR COMERCIAL 

1 - Varejista 
supçrmercados (redes) 

2- Distribuição de gás 
3 - Distribuição de petróleo 

55% 

66% 
79% 

(fonte: Folha de S. Paulo, 02/90) 

No Con-Selho Administratívo de Defesa 
Económica (Cade); criado pela Lei n~ 
4.137/62, a que já fiz referência, encontram~.
se em tramitação para julgamento mais de 
100 procesSOs contra grandes grupos econó
micos. 

A recente diatribe entre os industriais do 
cimento e os compradores do produto, que, 
infelizmente, não provocou nenhuma escara
muça legal, levou o Presidente do Grupo Vo
torantim ã decl~rar, alto e bom som: "somos 
um oligopólio, mas qual o setor da grande 
indústria que não é?" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a luta do 
Estado contra os tru_stes iniciou-se há cem 
anos, em 1890, nos Estados Unidos, com <1. 
Lei Sherman, que objetivou proteger o co
mércio iriterestadual contra as restrições e 
os monopólios. Sua aplicação pelos tribunais 
foi tímida. Porém, sob sua vigência, foi atinM 
gido um dos maiores· trustes daquele país e 
do mundo -a Standart Oil Trustes Company 
-que, em 1911, por decisão da Suprema 
Corte, sofreu modificações substanciais. 

Leis mais seVeras contra os abusos do po
der económico surgiram em 1914, depois de 
o Presidente Wilson ter prometido aos norte
americanos que iria proteger o cidadão co
mum, o homem -comum contra o governo 
invisível da corrupção económica e da corrup
ção política. 

O período do Presidente Wilson passou à 
história americana como a époC:.Cda "new 
freedom", a época da nova liberdade sob cu
jos auspícios foram votadas a Comissão Fede
ral do Comércio (Federal Trade Comission) 
e a Lei Claytofi. A Comissão, com o objetivo 
de defender a liberdade de concorrência e 
proteger o Estado contra o poder dos trustes, 
para o que dispunha de amplas funções para 
investigar e inquirir contra atividades mono
polísticas. A Lei Clayton estabelecia medidas 
rigorosas e decisivas contra a atuação das 
"holdings companies". 

Na Alemariha, a legislação sobre os cartéis 
é de 1923. Nessa época, a economia alemã 
era dirigida pelos trustes e cartéis sob a prote
ção do Estado. As práticas monopolísticas 
possufam regulamentação jurídica. 

Na França, a repressão aos cartéis para 
aumento dos preços foi disciplinada pelo Có
digo Penal. 

O Canadá, inicialmente, regulamentou a 
repressão ao abuso do poder económico atra
vés do Código Criminal. Em 1927, 1935 e 
1937, foram votadas leis que estabeleceram 
restrições drásticas contra atividades mono
polísticas. 

Sr. Presidente, apesar da experiência des
ses países e da nossa própria história sobre 
a questão, no Brasil, ainda assistimos a um 
vale-tudo generalizado, à mercê de cartéis 
de importação, de exportação, de cartéis inte
riores e internacionais, de práticas verticais, 
de preços de venda impostos, de vendas casaM 
das, de preços diferenciados, de política de 
preços predatórios e de tarifação de transfe
rência interna. Enquanto lsso, a sociedade 
brasileira contempla pressurosa um Estado 
que começa a reagir diante da desordem que 
se instalou no mercado e passa a reclamar 
o patrulhamento da Polícia Federal contra 
a expropriação Criminõsa da renda dos cida
dãos. 

O saudoso Deputado Agamenon Maga
lhães, em 1949, em conferência sobre o Proje
to n9 122,_ apresentado à Câmara dos DepuM 
tados em 15 de abril de 1948, para regula
mentar o art. 148 da Constituição de 18 de 
setembro de 1946, assiril se expressava: 

"O Estado de Direito só pode defen
der-se com a lei. Se não outogarmos ao 
Estado poderes legais para defender as 
instituições eo povo contra a opressão 
económica, seremos vencidos por aquele 
governo invisíyel definido por Wilson co
mo governo da corrupção económica e 
política. 

O Estado será s'ubjugado pelas con
centrações capitalistas, que vão corrom
per o regime democrático desde as nas
centes eleitorais até a sua cúpula, que 
é o honesto exercício dos poderes públiw 
cos. Toda a ação do Estado ficará subor
dinada aos interesses dos grupos finan
ceiros, que controlam e dominam os 
mer~dos internOs e -exterilOs. Até a opi- . 
nião pdblica será mistificada pela im
prensa e pelo rádio dirigidos por esses 
g~pos." 
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Srs. Senadores, jamais o capital dei
xou ou deixará de ter o lucro máximo 
como objetivo fundamental. Neste mo
mento, no entanto, se a sociedade brasi
leira não for capaz de reorientar-se ou -
colocar-se em um caminho moderno no 
mundo do capital ou de encontrar uma 
alternativa de desenvolvimento que pro
jete horizontes de solução para os pro
blemas da maioria, a estrada da demo
cracia poderá ser o fracasso e o fracasso 
do Brasil como Nação, como sociedade 
e como Estado. Nada têm a perder os 
quase 50 milhões de brasileiros, ~egundo 
estimativas oficiais, que vivem já boje 
uma realidade de pobreza, miséria, ex
clusão, matginalidade, violência e deses
perança. 

O Deputado Agamenon Magalhães 
conclui a sua conferência, em 1949, lem
brando a mensagem do presidente Roo
sevelt encaminhada ao Congresso ameri
cano em 29 de a6i-il de 1938, onde o 
Presidente proclamou duas verdades_ so
bre a liberdade nas democracias. HA pri
meira era que a liberdade na democracia 
estava em risco porqu,e o povo tolerava 
o crescimento do poder privado até o 
ponto em que eSte era mais forte do que 
o Estado democrático. Isto na sua essén
cia, disse ele, é fascismo. Tanto é fascista 
o governo dominado por um individuo 
ou grupo de indivíduos, como o governo 
controlado pelo poder privado. A segun
da verdade era que a liberdade na demo
cracia continuaria um perigo se õ sistema 
de negócios náo estabelecesse uma dis
tribuição de mercadoria capaz de assegu
rar o nível de vída aceitável". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto 
desejamos salvaguardar no Brasil: a de
mocracia e "a liberdade. 

-Muito obrigado. (M~ito beml) 

DOCUMENTO A QUE SE R E
PER E O SR. ODACIR SOARES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO. 

Jornal do Brasil 

!? CadernO'- Terça-feira, 23-1-90 

A MÃO INVISfVEL 

O pilar mais caro da economia de mercado 
é o acesso permanent~ às aspirações empre
sariais e de consumidor do cidadão. Pesquisas 
de opinião têm revelado que um dos sonhos 
do brasileiro é ser dono do seu próprio negó
cio. O resultado das urnas mostrou que o 
Brasil fez a opção pelo capitalismo e pela 
economia de mercado. 

A prática diária tem revelado grande dis
tância da realidade. O Brasil ainda está longe 
de ter uma verdadeira economia de mercado. 
O regime militar procurou criar no País um 
capitalismo forte. Mas, em vez de assegurar 
a estabilidade e a liberalizaçfio económica 
que esti~lam os particulares a correr o risco 
da montag'em do próprio negócio. deu ênfase 
à compartimental.ização da economia, o que 
propiciou o surgimento de verdadeiros cartéis 
amparados pela proteção do Es~ado. 

O grau de concentração em alguns segmen
tos empresariais, segundo levantamento rea
lizado pelo Jornal do Brasil, é tal que a sím
ples troca de informações permite a carteli
zação do mercado, passando ao largo da in
dispensável-concorrência existente nas verda
ileiras economias de mercado. O modelo eco
nómico desenvolvido no :Srasil às expensas 
do Estado tornou-se economicamente inviá
vel sob todos os _sentidos. 

Portugal passotJ por problemas semelhante 
no regime salazarista, quando o país foi prati
camente loteado e entregue, sob a forma de 
cartóiiO~~--a giupos empresariais escolhidos 
pelo regime. Para romper o círculo vicioso 
do atraso criado pela falta da concorrência 
interna, foi preciso o desafio da entrada na 
Comunidade Económica Européia, que obri
ga à ;e tirada das barreiras protecionistas às 
empresas locais. 

Quem for_competente sobreviverá na nova 
moldura-de um mercado de 320 milhões de 
consumidores com alto poder de comprá. A 
retirada da proteção artificial do Estado signi
ficou a perda de poder para os outrora in
fluentes grupos e-mpresariais (houve fusões 
e ·incorporaçóes de empresas portuguesas, 
com grande avanço do capital estrangeiro). 

Mas a grande maioria da população portu
guesa (trabalhadores e consumidores) está 
sendo beneficiada com os novos ares da aber
t:ura económica. Ho~ve aumento significativo 
do salário niédio e çia renda per capita, que 
era há três anos 50% inferior â média euro
péia, e novas qualificaç6es profissionais fo
ram criadas na economia reanimada pelos ca
pitais internacionais . .I; o _mercado interno 
foi reativ-ado- por novas classes de consumi
dores. Uma economia mais aberta também 
cria milhares e milhares de novos micros e 
pequenos empresários. AlgunS ficam pelo ca~ 
minho. Adam Smith, há mais de 200 anos, 
já falava da dinâmica e da beleza da "mão 
invisível" da economia de mercado. 

O processo ·cte o1igopolização da econo-mia 
brasileira esgotou o Estado no seu poder coo# 
cedente e na manutenção da rede protetora 
de subsídios. incentivos e reservas de merca
do~ Para o consumidor, os resultados têm 
sidp altamente negativos em_ diversas áreas 
onde a falta_ de concorrência interna (e exter
na) deixa o pequeno grupo produtor com a 
faca e o queijo na mão, como prova a inflação 
sem precedentes. 

A Grã-Bretanha decidiu atacar a falta de 
concorrência- provocada pela oligopolização 
a partir iio próprio Estado empresarial. Mais 
do que o processo_de privatização de serviços 
e atívidades essenciais, como a telefonia, a 
avíação e a siderurgia, o governo Tatcher es
tava interessado em quebrar a estrutura mo
nopolista pãra estimular a con~orrência e a 
recuperaÇão de competitividade da economia 
inglesa. ,. 

Infelizmente, o atual governo encerra o seu 
mandato renovando a prática Cartorial, como 
atçstam as recentes concessões para explo
ração dos serviços de telefonia móvel nas 
grandes cidades. O governo continua fugindo 
do seu papel de interferir o mínimo na econo- -

mia para deixar os empreendedores arrisca
rem seu capital nos negócios. Espera-se que 
tenha sido o canto do cisne desse modelo 
dei desenvolvimento. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. __ _ _ 

O SR. MAURO BENEVIDES (l'MDB -
CE. Pronuncia Q seguinte dis_çurso) -Sr. 

-Presidente, Srs. Senadores, os círculos cultu
rais do Ceará acham-se desfalcados, desde 
o último domingo, de um de seus m_ais ilustres 
integrantes, o professor MaouelLirria SoareS, 
figura exponencial do magistério e intelectual 
de méritos intoC'ávets, que desfrutava da ad· 
miração e do respeito de seus coestaduanos. 

Jovem ainda, passou a liderar os meios es
tudantis, alçando-se à Presidencia da mais 
prestigiosa entidade de sua classe, quando 
evidenciou, no fim da década de 40, o talento 
e a vocação de que era dotado, alicerçados, 
a seguir, no desempenho de cargo e funções, 
sempre com brilho e dignidade incom:pará
veis. 

Como professor universitário, grangeou o 
apreço de_ seus pares e alunos, sendo um dos 
mais distingüidos docentes de nossa Univer
sidade Estadual. 

EspecializoU-se em Históri~ e Geografia, 
Manuel Lima Soares passou a integrar o Insti
tuto do Ceará, como um de_ seus membros 
mais preemientes, ali pontificaitdo ao lado 
de vultos exponenciais da historiografia cea
rense. 

Tribuno dos mais eloqüentes., foi fundador 
da Academia Cearesnse de Retóiica, hoje 
presidida pelo Dr. Osmundo Pontes·-soda· 
lício que congrega autêQticas expressões da 
intelectualidade nordestina. 

Autot de numerosos trabalhos, o_ sa_udoso 
extinto lega às geraÇ6es porvindouras um sig
nificativo acervo de livros e monografias, 
além de exe-mplos edificantes de identificação 
com os anseios de nossa comunidade. 

O corpo de Lima Soares foi velado no salão 
nobre do Instituto do Ceará, com centenas 
de pessoas desfilando diante de--:-seu f!taúde, 
na prestação de uma última-e sentida home
nagem. 
_ Como seu colega no- Instituto, ali estive 

levando à sua famaia o conforto de minha 
solidariedade. - -

E, desta tribuna, na presente sessãO- no 
meu e em nome do Senador Cid Sab6ia de 
Carvalho- rendo o preito de minha saudade 
ao colega Manuel Lima Soares, falecido do
mingo passado, em meio à consternação geral 
-de seus conterrâneos. _ 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a pala via-ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL·SE. 
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, desejo congratular-me 
com .o Instituto Nacional do Livro do Minis· 
tério da Cultura -lamentavelmente prejudi· 
cado com a extinção da :fundação Nacional 
Pró-Leitura- pela reedição das Obras Com· 
pletas de Tobias Barreto, poeta e folósofo 
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maior de sergipe, internacíonalmente reco
nhecido e respeitado. 

Refiro-me aos três primeiros -volumes que 
recebi de uma série de dez, sob o título "Estu· 
dos de Filosofia", "Crítica-de Religião" e 
uma seleção de poesias.- intituladas ''Dias e 
Noites". publicados com o selo da Editora 
Record, sob o patrocínio dos Três Poderes 
da República, como parte comemorativa d_o 
Centenário da República e do Bicentenário 
da Inconfidência Mineira. Os outros volumes 
são: Estudos de Direito, Estudos Alemães, 
Monografias em Alemão, Crítica Política e 
Social, Critica de Lit~ra~ura e Arte. 

A iniciativa desta reedição partiU do Presi
dente José Sarney, que atendeu a um pleito 
que lhe foi apresentado pelo Governador An
tónio Carlos Valladares, de Segipe, quando 
o então Presidente da República vísit:iva em 
Sergipe as obras da futura usina hidrelétrica 
do Xingó e do Porto de Aracaju. Esse pleito 
mereceu da bancada sergipana no Senado -
Senadores Albano Franco, FranciSco Ro
llemberg e este orador- e mais o ex-gover· 
nadar Seixas Dórüt, todo o apoio e aplauso. 

Homem de letras, sensível à importância 
das manifestações da inteligência -daí a Lei 
Sarney de incentivo à cultura, que tantos e 
tão elevados benefícios proporciOri à criafiVi· 
dade artística brasileira-, logo o então Pre
sidente encampou a idéia e determinou ao 
seu Ministro da Cultura, José Aparecido de 
Oliveira, a reedição das "Obras Completas 
de Tobias Barreto". 

O Presidente José Sarney afirma na apre
sentação por ele feita: 

"a Obra de Tobias Barreto, que o Ins
tituto Nacional do Livro lança, marca 
um momento alto do registro de um dos 
maiores pensadores brasileiros. Tobias 
Barreto, filósofo, marcou sua vida pela 
ação política desassombrada, de demo
lidor de mitos, que tudo sabia, e que 
lutava pelo que sabia. A Cadeira no 38 
da Academia Brasileira de Letras, que 
ocupo, e da qual Tobias Barreto é patro
no, traz a marca da polltica. A edição 
dessa obra- afirma-.o Presidente José 
Samey - _é um resgate, do_ País à . sua 
memória e dará condiçoe!! às novas gera
ções para conhecê-lo melhor, no acervo 
gigantesco_de suas idéias, avançadas pa· 
ra seu tempo e contemporâneas da nossa 
época." 

Como filósofo, dissidente de conceitos ar
rancados do positivismO eiltão vigente no 
país, sugeria que o objeto da filosofia, mais 
que qualquer outra ciéncia, era a crítica do 
conhecimento, por isso dedicou todo o seu 
trabalho às investigações do saber. 

O então Ministro da Cultura, José Apare
cido de Oliveira, ao escrever na apresentação 
destas obras, afirma que elas resgatam uma 

, iniciativa que remonta à década de 20, lamen· 
tavelmente não realizada, apesar de todos 
os esforços meritórios de brasleiros ilustres 
que se preocupam com a reedição das Obras 
Completas de Tobias Barreto e acrescenta· 
o Ministro: 

... Finalmente,' graças ao compromisso 
assumido pelo Presidente José Sarney 
com o-Governador António Carlos V a· 
lladares, reivindicando êm nome dos Se· 
nadares Albano Franco, Francisco Ro
llemberg e Lourival Baptista; de Sergi
pe, e Marco Maciel, de Pernambuco, e 
pelo ex-Governador Seixas Dória, é que 
foi possível ao Instituto Nacional do Li
-~ro cuidar dessa reedição." 

O plano inicial do INL foi modificado para 
incorporar inéditos e esparsos de Tobias Bar
reto, coletados diretamente dos jornais e dos 
_acervos particulares, sobretudo no Recife on· 
de fundou escola, liderou correntes filosó
ficas, foi professor da famosa Faculdade de 
Direito e onde faleceu o ilustre filósofo sergi· 
pano. Esta _pesquisa foi realizada pelo jorna· 
lista e estudioso Luiz Antônio Barreto, da 
Fundação Joaquim Nabuco. 

A cultura brasileira se enriquececom este 
trabalho magnífico sob todos os aspectos. Por 
esta razão; solicito a transcrição ·nos anais 
desta Casa das páginas escritas pelo Presi
dente José Samey e pelo Ministro José Apa· 
recido de Oliveira, bem como da matéria pu· 
blicada pela Imprensa na qual relata o traba
lho desenvolvido pelo jornalista e pesquisa
dorLuiz.Antônio Barreto. Trata-se de impor
tante contribuição aos estudiosos de nosso 
Pafs, sobre a vida e a obra de um dos maiores 
e mais expressivos sergipanos. Tobias Barre
to, mulato, nascido na Vila de Campos, nos 
sertões do rio Real, cidade que hoje tem seu 
nome, con-siderado e reconhecido com um 
expoente nos meios literários e noS cfrculos 
mais celetos da intelectualidade brasileira. 

Não se sabe_ qual a dimensão maior de To· 
bias, se filósofo ·au poeta, -de estilo rico e 
inspiração vari:ida nas nuanças da verdade, 
que sempre buscou, e na beleza que atrai 
e encanta a todos que teni a ·alnla sensível 
à arte. -

Fez de sua poesia, além de admirável lou
vores ao .amõr e ao belo, também um veículo 
de verdade, de inquietação e de protesto, 
come por exemplo os dois versos que em sua 
homenagem aqui relembro. 

O primeíro, reflete o. seu sentimentO de 
inconlpree"tHiâo da época, o segundo, Clama 
ao Brasil na grandeza dos seus valores, acor~ 
dar o gigante adormecido. 

"Meu coração batido de tormentos 
É assim um náufrago infeliz _ 
Sobre a p/aya estrangeira arremessado 
Todo mundo vai ver o desgraçado 
Mas ninguém compreende o que ele diz" 
"Porque não te ergues, 6 Brasil fecundo, 
por vastas ambições, por fortes brios? 
que glória é esta demostrar ao mundo, 
em vez de grandes homens, grandes rios? 

A publicação das Obras Completas de To· 
bias Barreto é uma valiosa contribuição às 
Artes, às Letras, e â História do pensamento 
brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.· 
(Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SENADOR LOURlVAL BAP· 
T/STA EM SEU PRONUNCIAMEN
TO: . 

A Obra de Tobias Barreto, que o Instituto 
Nacional do Livro lança, marca um momento 
alto do registro de um dos maiores pensa
dores brasileiros. 

Mas Tobias Barreto, filósofo, marcou sua 
vida pela ação política desassombrada, de de
molidor de mitos, que tudo sabia. e que luta
va pelo que sabia. 

A cadeira n" 38 da Academia Brasileira 
de Letras, que ocupo, e da qual Tobias Bar· 
reta é o patrono, traz a marca da política. 

A política foi o fato capaz-de, alcançando 
um tratamento transcendente, entrar nos do
mínios da arte, por intermédio da participa
ção literária de seus_ ocupantes. 

Tobias Barretci é_ o patiOflo da cadeira. 
Quem es.colheu foi Graça Aranha, que não 
confessa, más todos que estudaram a sua obra 
afirma ter sidO ã preferência a Tobias moti
vada pela marca indelével do Recife no escri
tor que marcou a Semana de Arte Moderna, 
a "geração de 22". com sua presença vibrante 
e inovadora. 

Graça Aranha refugiava-se nas estrelas 
que ele próprio dizia ser "'o mat{rio obscuro 
que ia cessar". E descreve o encontro memo
rável com Tobias Barreto, gênio que ociJpOu
gr~nd~ espaço da história literária do Recife, 
quando vem o concurso para cátedrá de pro· 
fessor substituto d.a célebre Faculdade de Di-
reitO do Recife. · · · 

Graça Aranha vai assistir ao concurso. To· 
bias empolga o auditório. Destrói a concep· 
ção mecânica do Unverso. Admite do moiJiS
mo haeckeliano a parte do sentimento. E o 
delírio. Graça Aranha não resiste, e conta: 

"Atirei-me aos braços de Tobias Barreto, 
que me recolheu comovido e generoso. 

. . -

-Já é acadêmico?, perguntou-me admi-
rado _da minha idade. 

-Sim, calouro. 
-Pois bem, vá à minha casa esta noite." 
Desde esse dia jamais será liberto. Em To

bias encontra seu modelo. Em Tobias, vê, 
num relâmpago de sebastianismo, o tio-avó 
maranhense, José Cândido, conhecido como 
O Farol, jornalista que, novo, morre pelas 
causas da liberdade, defendendp o partid9 
dos bra!:lileiros. 

-Era a mesina chama, a mesma rebeldia. 
Um Tobias Barreto do "Discurso em Man-

gas de Camisa", que um dia d_irá: "fiais difícil 
do que falar aos que comem é falar aos que 
não têm o que comer." 

A edição das Obras Completadas de To
bias Barreto é um resgate do páis à sua men· 
mória e dará condições às novas geraçõe's pa
ra conhecê-lo melhor no acervo de su_a idéia._s, 
avançadas para o seu ·tempo e contmeporâ
neas da nossa época, 

Brasíilia, dezembro de 1989. José Santey, 
_Pr~sidente _da República. 
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PRESERVAÇÃO DE UM PATR!MONIO 

Esta edição _das Obras Completas de To
bias Barreto res~ta uma idéia que remonta 
à década de 20. - _. 

O sergipa.ilo nacional)oel Sílvcíra ensina 
que. já no tempo do governo Graccho Cardo
so. procurou-se r!.!unir e editar os tra~al~os 
de Tobias. Manoel dos Pa!:isOs de Ohveira 
Teles~ seu antigo aluno na Faculdade de Di
reito do Recife. ficou incUmbido da tarefa 
em Pernambuco. Vários volumes. como o de 
peemas.Diase Noites, foram lançadas a partir 
de 1926. 

Mais tarde, o Instituto Nacional do Livro 
confiou aos pe!\quisadores Paulo Mercadante 
e Antônio Pairo a organização ·e sistemati
zação da obra do pensador ser~ipan?, che
gando a publicar alguns tgmos. mdumdo os 
Estudos de Filosofia e uma Introdução Geral, 
de autoria de Hermes Lima. Mas esse projeto 
tambem não prosperou. .. . . _ 

Nova tentativa foi feita pelo governes de_ 
Sergipe, em 1978, com a publicação de outros 
volumes com base nos originais do INL. 

Todos esses esforços. sem dúvida meritó
rios' pararam em meio do caminho. 

Somente agora, na coincidência de quatro 
datas egrégias- sesquicentenários de_ nasci
mento e centenário de morte do fundador 
da Escola do Recife, juntamef:ite CÓ!!l o Cen
ten"áriO da :Replíhli~ e o B_icenten~rio de !n· 
confidência--, -foi possível levar até_ o fim 
esse empreendimento cUltural. 

O Presidente José Sarney. que o~upa na 
Academia Brasileira de- Lêtras a _ca<;feira de 
que Tobias Barreto- é patrono, assumiu com 
o governador Antonio Carlos Valad~res ? 
compromisso deste lançamento - tambem rei
vidincado, entre outros, pelos Senadores Al
bano Franco Francisco Rollemberg e Marco 
Maciel. E qu'e teve o aval e a decisly_a C!Jntri~ 
buição financeira da Comissão dos Três Po
deres para as celebrações do __ ~~e~ár!~ da 
República e da primeira ConsfltuiÇa_o repu-
blicana. _ 

- Oe Tobias. Barreto. Em edição comemora
tiva, tendo como organizadores Paulo Merc~
dante e Antônio Paim, direção geral de Anto
nio Luiz Barreto e colaboração de Jackson 
da Silva Lima, foram planejados os trabalhos 
nas seguintes categorias: primeiramente; o 
volume das poesias Dias e Noites; segmdo 
dos: Estudos de Filósofia, Monografias em 
Alemão Crítica Política e Social, Crítica de 
Religiã~ e Crítica de Literãtura e Arte; além 
destes volumes, há o~ =Estudos_ de Direito I 
(Filosofía do~ Direíto, -Direito Civil. Direíto 
Proce)Sual. Direito_Çonstituciona}), Estudos 
ele Direito' II (Direito Penal) e, por fim, Estu
dos de Direito lU (Escritos -Forenses, A Luta_ 
Pelo Direito e Cerco da Casa). Até o presente 
momento, saíram oS ·seis pi'iinefros volumes 
com o selo da Editora Recorde e em colabo
ração com o lnstituto.Nacíon_al do Livro, sen
do que Dias e Noites, no ftnal de 1989, ç 
os demais Já eln-1990. 

O empreendimento edítorial integm-se no 
Progrãrriã: NacionaL do Centeflário ?a ~ep~
blica e do Bicentenário da InconfidencJa Mr· 
neira. com a participaçãO -do Ministé_rio da 
Cultura. O.ex-ministro-José Aparecrdo de 
Oliveira historia as tentativa~ anteriores do 
próprio governo ·Sergipano, dos atuais organi· 
zadores, Mercadante e Paim. e de Hermes
Lima, que tarilbém escreveu so?re To~i~s 
Barreto. Somente agora no sesqurcentenano 
de nascimento e centenário de morte do fun
dador da Escola do Recife fOi possível levar 
até o fim o plano editorial. Com a partici
pação do Presidente da República, José Sar
ney, atua\ ocupante da cadeira da qual Tobias 

O plano incial do INL foi modifica?o para 
incorporar inéditos e esparsos de Tobias Bar
reto coletados diretamente dos jornais e dos 
ace~os particulares, sobretudo no Recife. 
pelo pesquisador Luiz. Antônio Barreto, da 
Fundação Joaquim Nabuco. Çs 10 ~~lu'?es 
cobrem os Estudos de Filosofia, de Drretto, 
as CrítiCas Religiosa, Política, Social, Literá
ria e Musical, os Estudos Alemães, as Mono
grafias em Alemão_ e a Obra Poética. 

O Ministério da Cultura. ao lançar esta 
edição das Obras Completas de Tobias Barre
to, em conjunto com a Editora Recorde, rea
liza um de seus mais significativos trabalhos 
de preservação do patrimón\R c?ltural. b_rasi
Jeiro.- José Aparecido de 01Iveira, Mmistro 
da Cultura. 

é o patrono, na Academia Brasileira. Para 
Sarney: "A edição das Obras Completas de 
Tobias Barrteo é um rcsga_;;;te dp País à sua 
memória- e dará condições ãs novas gerações 
para conhecê-lo melhor, no acervo gigantes
co de suas idéias, avanç?das para o seu tempo 
e conteinporânecisda nossa ~poca". . _ 
--Por sua vez, Luiz Antônio Barreto publrca . 
a sua Tobias Barreto: Uma Biobibliografia. 
nos volumes publicados, seguida da bioblio· 
grafia, elaborada a partir do levantamento 
preliminar feito pelo Centro de Documen
tação do Pensamento Brasileiro, dirigido por 
Nelson Cerqueira, em colaboração com Jack
so·n da Silva Uma. 

o sR; PRESIDENTE (Pompeu de SÔusa) 
-_Lembro _aos Srs. Senadores que o Con· 
gresso N ac!onal está convocad? para uma ses
são conjunta a realizar-se hoje, ãs 18 horas 
e 30 minutos. 

Jornal da Cidade 

Aracaju-Sergipe 

OBRAS COMPLETAS 
DE TOBIAS BARRETO 

É realmente empolgante o trabalho deLuiz 
Antônio Barreto para reeditar toda a obra 

' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.,..._-A pre:>idência lembra aos Srs. Senadores 
que de acordo com o d.ispostivo _no cu~. 397, 
letra e, do Regimento Interno, nao sera_o de
signadas matérias para a Ordem ~o Dm de 
amanhã em virtude do comparecimento da 
S~ Ministra da Eco"ifomia, Fazenda e Planeja· 
mento ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Le~·an-ta-se a sessão às 17 horas e 40 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR. ROBERTO CAMPOS NA SES· 
SÃO DE 3-5-90 E QUE. ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR; SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. 
Como Líder, pronuncia o seguint: di51?urso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, m~ehzmen~ 
te, não pude assistir ao pronuncia?'lento d? 
nobre Senador Aluizio Bezerra, ·e Isso parti· 
cularmente me penalizou, porque se trata de 
uma ocasião em que o s_eu pronunciame~to 
teria minha inteira concordância, industve 
ideológica. Ouvi apenas trechos do seu dis
curso e gostaria aqui de estender-I~~ o. meu 
apoio. Referiu-se S. ~::" à con_ve.n~encra de 
não se firmar uma postçao doutnnana do Go
verno sem maior discussão, adversa à cons
truçã~ da Rodovia BR - 364, que ligaria 
0 Acre a um porto peruano. Tr?!a-se ct: u_ma 
velha aspiração, quer dessa regmo braslletra. 
quer do próprio Peru. Alvitram-se duas sol~
ções alternativas; uma ~pare11t~mente mats 
interessante para o Brastl, partmdo de Cru
zeiro do Sul, e a outra. aparentemente favo
recida pelos peruanos, partindo de Xapuri .. 

Entretanto a querela sobre a rota a segmr 
é, a meu ve;, uma querela secundária. O~ 
dois países concordam, ou concordavam ate 
recentemente, na conveniência.absoluta des
sa rota de integração contínental, que nos 
ligaria ao pacífico. - - , - . -

Surgem agora objeções de ordem ambien
talista. Eu, çertamente, desde_ há ba.stante 
tempo, procuro condicionar a severi~ade e 
a brutalidade de conceitos económrcos a 
preocupações ambientais. Considero-me um 
ecologista, porém não um "e:omanfac_o~', 
nem um ecorromântico". ReceiO que adis
cussão brasileira esteja sendo, no momento, 
intoxicada, como é, aliás, em várias partes 
do mundo: é Um novo modismo pela ··ecoma
nia'' e pelo "ecoromantismo". 

Os "ecomaníacos" são aqueles que querem 
uma preservação fanática do ambie?te, qu~n
do aquilo que se poderia e devena d~SeJar 
é uma utilização racional e não agresSiva do 
ambiente. Os "ecorromãnticos'' vão muito 
além disso. Pa"rece que querem praticar uma 
~écie de paganismo natura'lista. 
- Há mesmo toda uma filosofiã e, qUiçá, uma 
teologia que- hõje se constrói a partir do 
"ecorromantiSrii.õ. '' 

Imagina-se, por exemplo, que a a~ressão 
ambiental, resultante do desenvolvimento 
económico, seja o resultado da mistura da 
tradição judaico-cristã com o capitalismo pre
datório. 

Trata-se de um exagero de imaginação e 
de uma originalidade totalmente desneces
sária. 

Se analisarmos a História recente da cons
cientização ecológica do mundo, verificare· 
mos que a preocupação ~col?gica ~a~u pre
cisamente nas culturas Judarco-cnstas, forte
mente imbuídas da preocupação capitalista. 

Em verdade, o movimento ecológico nas
ceu, precisamente nos países capitalistas, que 
após atingirem um certo nível de conforto _ 
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econômico básico, passaram a ter preocupa
ções com a qualidade da vida. O culto â quali
dade da vida tornou-se uma característica da 
~radição judaico-cristão e do capitalismo mo
derno. 

Onde há, na realidade, desprezo pela eco
logia ou havia até recentemente, porque é 
perceptível uma mudança de opinião é exata
mente nos regimes socialistaS~ que substituí
ram a sociedade evolutiva da lei pela socie
dade voluntarista nascida do materialismo 
dialético. 

Hoje, através da glasnost, sabe--se da extre
ma gravidade do problema de poluição na 
Europa Oriental. Para cttar apenas um exem
plo, somente 5 por cento dos rios poloneses 
contém água potável. O consumo de enregia 
por unidade de produto na Tchecoslováquia, 
um país industrialmente avançado, é duas ve
zes o da França. 

Essa incúria pelo- ecúmeno ecológico, re
sulta de condições especiais desses regimes. 
Primeiro, da ausência de um ·sistema de pre
ços que leva a uma desconsideração dos cus
tos reais de energia. São sociedades intensa
mente gastadoras de energi~, particularmen
te do brown coai, no qual se baseiam indús
trias poloneses e tchecas. Segundo, da preo
cupação obsessiva com as indúStrias pesadas, 
particularment~ as indústrias do aço, hoje em 
franca superprodução no mundo e inevita
velmente portadoras de um alto coeficiente 
de poluição, a não ser nos pafses; como os 
Estado Unidos, a Alemanha- c-o Japão, que 
devOtaram imensos recursos a purificação 
ecológica das plantas de aço. 

Não há, portanto, nenh~ma razão para es
sa filosofação, que se transforma em teologi
zação do "ecorromantismo". O Brasil deve 
manter os pés na terra e ter uma atitude rea
lista. 

O projeto de ligação do Acre com o Peru 
é extremamente importante para vitalizar a 
economia dessa região e, inclusive, em vitali
zando-a, trazer recursos fisCais resultantes de 
atividades comerciais, para ser eril parte apli
cados na preservação da ecologia. 

A ecologia não pode ser cuidada num vá
cuo. Ela tem que se radicar. támbém, na exis
tência de recursos económi~os para a absor
ção da tecnologia, capaz de;: conciliar o dese_n
volvimento racional com ~ preservação am
biental~ como aspiram o fazer vários países 
do mundo. 

O problema me parece mal cOlocado pelos 
"ecorromânticos". Não é a construção da 
BR-364, ou antes, a sua piolongação até o 
Pacífico, que de per si constituí uina agressão 
ambiental; o que, sim, pode constituir uma 
agressão ambiental é a falta de zoneamento. 

Realmente, houve um desapontamento in
ternacional, particularmente-do Banco Mun
dial, que financiou a BR-364 de Cuiabá até 
Porto-Velho, com o fato de que compromis
sos que havíamos assumido, de preservação 
ambiental ao longo da estrada, não foram 
cumpridos. Entretanto, o despertar da cons
ciência ecológica, no Brasil, é recente. É um 
movimento que apenas agora ganha força, 

. e acredito que se hoje, nos forem oferecidos 

. . 
financiam~nto:S ioterng.ciQna_is corn condicio
nantes ecológicos, não consideiar:íamos uma 
invasão indébita da !>oberania, senão como 
uma contribuição para a causa preservacio
nista, que é de interesse mundial. 

A solução, portanto, do problema da 
BR-364 é fazer um zoneamento paralelo ao 
planejamento_ da estrada. Não existe floresta 
continua, certamente, da Amazônia brasilei
ra até o Peru; haverá zonas de várzeas, haverá 
-campos gerais, haverá savanas e, através de 
um adequã.do zoneamento, podem-se deli
mitar as área~ Oe utilizaÇão 6.co0ômíca e 'as 
de preservação florestal. Através do aprovei
tamente controlado de savanas, várzeas e ter
ras não florestadas poder-se-ia gerar ativi
dade económica para financiar inclusive o 
próprio trabalho florestal. 

Parece-me_essa_a solução racional que con
templaria o interesSe do dois países. 

Mas já que estou falando de probl~mas 
ambientais.da Amazónia, gostaria de lembrar 
que exis~e- outro probl~ma para o qual pouca 
;:rtenção tem sido dada, que seria uma ma
neira de integração dei Peru com ·o Brasil, 

_e qUe tàia conseqüências ecológicas extre
mam~nte-favoráveis. Todos sabemos que, na 
Amazônia-.- ocidental, são esçassos os decli
ves;_ os aproveitamentos hidroelétricos que, 
ali, se fJZerem exigirão _grand~s b_acia~ de acu
mulação, com perdas florestais considerá

. veis, :c;:omo otQtt~rem nas -psinas. d~ _ _s~muel 
e a_e- ~al_bina, 

Há uma circunstância feliZ que permitiria 
nossa integração económica maior com o Pe
ru e, ao mesmo tempO, providenciaria õu pro
porcinaria- uma SOlux·ão :ener"gética-extrema
mente interessarite. E que foram descobertas 
vastas jazidas de gás na região de Cámiséa 
deste lado dos Andes. Essas grandes jazidas 
desco_bertas nO Peru Dão terâo utilização ime-

- dia ta naqUele País; teriarri, aliáS; que transpor 
a CorâiHi~iJã para ·chegar às zonas costeiras; 
u_m seu mercado natural seria a Amazónia 
Ocidental. Se nós acordássemos com o Peru 
o aproveitanlen1o, para a geração de energia 
termoelétrica, do gás de Camiséa, que estaria 
a setecentQs quilómetros de transmissão do 
Acre, distância hoje tecriiCamente controlá
vel, economicamente infactível, poderíamos 
poupar à inundação consideráveis tratos da 
floresta Amazónica. 

Cumpre notar que, na Amazónia, há duas 
regiões completamente distintas. Na Ama
zônia Oriental existem relevos orográficos 
que se prestam à utilização hidroelétrica com 
pequenas bacias de acumulação e, portantd, 
com pequeno dano ao meio ambiente. Isso 
ocorre com muito menor freqúêiiCia na Ama~ 
zónia Ocidental, excetuad.a a famosa Curva 
do Xingu. -

No ciso ao extremo Ocidental da Amazô
nia, a- sOlução termoelé_trica, em cooperação 
com o pafs vizinho nos permitiria uma preser
vação ambiental realmente útil. Além disso, 
criar-se-ia uma moeda de pagamento para 
o Peru, que passaria, então, a importar, em 

· muito maior escala, produtos brasileiros. 

O Sr. Aluizio Bezerra- Permite V. Ex• 
u~ aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não! 
O Sr. Aluizio Bezerra - Estou ouvindo 

atentt~mente o pronunciamento de V. Ex~, 
e- quero parabenizá-lo pelo brilhante discurso 
que faz nesta Casa, hoje, -com o enriqueci
mento muito grande que dá, a intervenção, 
sobre. a questão do sistema integração viária 
da Amazón_ia, com_o base preliminar da íilte
gração nessa Re~ião. Sena_dor Roberto Cam
pos, o· p-ronunciamento de V. Ex~ nos deixa 
bastante satisfeitos, dada a sua autoridade 
no plano da economia, conhecida por todos 
nós, ao apoiar- essa rodoVia como uma via 
de íntegração. Essa e~trutura serve de ponte 
entre a economia brasileira e os países vizi

-nhos do Pacífico; corta perpendicularmente 
a Pan-Americana, que já vem desde a Argen
tina, vai à Venezuela e entra no territórío 
panamenho, cumprindo uma função extraor
dinária, além de se constituir, para nós, Uma 
espécie de canal do Panamá pavimentado en
tre o Atlântico e o Pacífico, servindo, portan· 
to, ao desenvolvimento da integração econô· 
mica entre o nosso País e os países vizinhos 
e, mais do que isso, com a economia do Paci
fico_ V. Ex• ressaltou um ponto importante, 
que é a questão de Camiséa, pela qual pode· 
remos ter, através do apoio ao Pi-ojeto de 
Cami~éa,·que constitui uma: àas-maicires am
bições dos peruanos, a produção de energia 
el,étr~ca a~avé.s da -e_xplõração de gás da sua 
jazida, porque significa' um iinfmls6 para a 
_econoinia', e cõritO V. Ex' colocou, com mui
tfssimã j>ropfieda'de, a constitÚiçã"o de ·moeda 
de troca, pois temos que nos preocupar com 
isso, na região fronteiriça, pqdendo o apoio 
ao projeto peruano cumprir Uma tarefa im
portantís~ima na integração da ecof:!.omia re
gio~al,~entre as economias brasileirª_e perua
na. Parabenizo;) y. Ex• pelo pronunciamento 
que faz, corfio profundo conhe_cedor.das con
dições da Amazónia, enriquecendo-o com os 
conceitQs_de economia e ecoJ()gia, de malfeira 
muitO especial. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador R,oberto Campos, a Presi
dência cumpre o dever de alertar que o tempo 
de V. Ex• já está esgotado há algum tempo. 

Solicito a V. Ex~ não conceder mais apartes 
e procurar abreviar as suas considerações, 
vez que precisamos entrar na Ordem do Dia. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Como V. 
Er sabe, sou um orador parcimoniõso e disci
plinado. Por isso; terminarei minha alocução _ 
regiStrando;- coni enortne- sãtisfaçãO, minha 
total identidade_ __ de pontos de vista com o 
nobre Senador Aluízio Bezerra. 

Proponho que ambos façamos um esforço 
para que o Brasil considere, simultaneamen
te, o desenvolvimento de ambos os projetas 
-a abertura, para usar a metáfora de Sua 
Excelência, de um Canal de Panamá rodo· 
viário do Atlântico ap Pacífico, e a criação 

·de uma fonte de energia termoelétrica, que 
pouparia nossas florestas e transformaria o 
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país vizinho num grande ~ rico cliente do 
Brasil. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR. JUTAHY MAGALHÃES NA 
SESSÃO DE .7/5190 E QUE:, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Proununcia o seguinte.discurso .. - Sr. 
Presidente, Srs. Senadore~. pretendo ler, 
aqui, rapidamente, um artigo de. Jânio de 
Freitas, publicado ontem lia-Folha de S. Pau· 
lo. Desta tribuna, tenho lido artigos em defe
sa do Congresso como um todo, mas, hoje, 
vou ler um artigo que contém, também, críti· 
cas ao Congresso e que. apenas difcrenciandQ 
na adjetivação. representa em grande parte 
aquilo por que tenho pugnado no Senado e 
que, no meu en'tendimento, deveria ser feito 
por parte dos Parlamentares. 

Diz o artigo: 

HORA DE REAGIR 

Folha 6-5-90 
O CongresSo inexistiU ao lOngo de tO

da a semana. O Senado teve presenças 
pouco acima de 50% dos seus membros, 
nos momentos de maior freqüência, e 
a Câmara não passou de exíguas presen
ças. Para a quase totalídade dos parla
mentares; os dias úteis já correspOndem, 
sempre, à metade dos dias de trabalho 
de qualquer cidadão: o expediente só ·co
meça na terçà, porque· na segunda pou
cos estão em Brasília, e termina na tarde 
de quinta, com a debandada de volta 
aos Estados. Ainda assim, bastou o feria
do na terça-feira, 1~· de Maio, para que 
a quase totalidade dos congressistas se 
concedesse 11 dias de férias extras -
da sexta, 27 de abril, à p_róxima terÇa, 
8-de maio. · · 

Não há inflação, não há desmaàdos 
administrativos, dívida eXtei-na e-gastos 
públicos, nada há que mais retarde o 
Brasil, mais o impulsione para todos os 
atrasos, do que o ócio congressista. É 
este, creio, o mais despudorado dos abu
sos neste país de abusos. 

Muito preocupamo-nos com _a defesa 
constante da Constituição. Mas, na Ver
dade, nem se pode dizer que a Consti
tuição esteja em vigor, mesmo.-Desde 
que a promulgarm em 5 de outubro de 
88, portanto, há 19 meses, os congres
sista estão por elaborar as leis comple
mentares e ordinárias de que a Consti
tuição depende para sua plena vigência. 
De outras leis que atenuem as deforma
ções brasileiras, nem se fala. Mais ainda, 
é a própria maioria dos congressistas que 
aprova as inconstituciorialidades e ilega
lidades do go· erno, hoje como ontem. 

É evidente c: ;e se faz necessária uma 
reação à altura, se não se quer perder 
o esforço da democratização e seu custo 
históriCo.- Haverá eleições daqui a seis 

mese$_e, muito mais do que do governo 
Collor, é do Congresso, como Poder Le
gislativo, que depende o encontro do 

- país com as aspirações fundamentais de 
sua maioria. 

Mas os brasileiros estão muito pouco 
e _m_àT"i:lffór'rnado_s sobre~seus congressis
tas. A Folha iniciou a publicação _de um 
quadrinho diário sobre os dias de inope
rância do Congresso e o quanto isso custa 
aos cidadãos." 

Neste pon'to, eu disco'rdo inteiramente. 
Agora. vem c a parte conl a qual que mais 
concordo: · - • 

Iniciativa singela, porém mais eficaz 
para os objetivos da democracia, e muito 
ma_is afeita aos compromissos do jorna
lismo, do que quase todas as outras que 
andam aí pelas reformulações da im-

.. prensa, quase sempre de ql:'alidade e re
sultados tão duvidosos. Mas é preciso 
ir além. é preciso informar os cidadãos, 

: çeriodicamente, sObre o comparecimen
to dos_parlamentares às votações, sobre 
a ação ou inação de cada um deles, sobre 
soas- posições em cada questão de inte
reSse maior. E é preciso que isto se esten
da ao maior número poSsível de meios 
de comunicação, porque tal é o único 
modo de_ aUJ.llentar o voto consciente pa
r-a·a co-m-posição de um Congresso que 
será decisivo. 

Sem informação, não há consciência 
política. Sem consciência política, não 
há democracia." 

Vêem, ·sri: Sénadores, que é um artigo 
até certo ponto forte, de crítica· aO Congresso. 
Em ótittOs ferrrios, Com outros ãdjetivos, é 
o que venho pregando aqui nesta Casa. No 
meu enten.di~nto, no meu ponto de vista 
pessoal, se déssemos o exemplo de exercício 
do Poder Legislativo que temos, do poder 
de legislar e

7 
principalmente, do poder de 

fiscalizar com eficiência, iríamos fazer com 
que essa discussão que, mui'tas. vezes, nos 
at:i:r;g:e mais, fosse esquecida para lembrarem
se apenas do trabalho que_executamos, que 
é o verdadeiro trabalho do Legislativo. 

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com. 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas PasSarinho - Eu concordo 
com V. _Ex~ quase sempre- ou sempre, em
bora devamos fugir desses advérbios; o "sem
pre" e o "nunca". Ainda há pouco, eu dizia 
a jornalistas, antes de entrar aqui,- entrei 
e saí, pois estiVe conCedendo entrevistas -
que se nós, Senadores e Deputados, traba
lhassémos de segunda-feira à tarde até, pelo 
menos, quíntil-feira à noite ou sexta-feira de 
manhã, provavelmente não receberíamos 

-tàntas agressões, porque esse absenteísmo é 
o principal objetivo dos ataques. E com razão 
de ser, porque chega a ser até um pouco imo-

- ~l que se ganhe sem trabalhar! E isto, em 
grande pafte, pode Ser entendido coino o que -

está ocorrendÕ entre nós, ainda que a ativi
dade política seja de tal modo que poucas 
pessoas se dão conta dela. Às vezes, cada 
um de nós está na sua base, mas trabalhando; 
não significa que _esteja_ passeando e "jogan
do conversa fora", como se diz. Mas eu escre~ 
vi um artigo há cerca de um mês, que causou 
grande rebulico .na Câmara dos Deputados. 
A pedido de um editor do Jornal da Tarde 
cujo título era: "Congresso- Casa de escan
dàlos". V. Ex~ pode imaginar, pelo intrigante 
do título, o qoe é que se dava, em seguida, 
com o leitor: uma reação. E eu só perguntava, 
a quem chegava junto a mim, se tinha lido 
o artigo. até o final. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES-Só tinha 
lido o título! 

O Sr. Jarbas Passarinho - Só tinha lido 
o título e uma parte da história, quando eu 
falava num Senador que não queria mais se 
reeleger porque era Senador só de terça a 
quinta-feira, não via a famma muitas vezes 
no- fim de semana, um Senador que entrou 
par_a votar a Lei de Meips, a ,Lei de Orça
mentos, na hora, era uma tonelada de papel 
que chegava no plenário de surpresa, e o grito 
do Presidente "Votem, Votem. E ele votou 
sem saber o que tinha votado, e um Deputado 
tinha xingado a progenitora de outro etc. Isso 
tudo estava no artigo, só que pararam de 
ler nos 2/3 da matéria, que era pura trans
crição do New York Times e de um outro 
jornal americano sobre o Congresso ameri
cano. No final, é que dizia- aparências à 
parte - : "Nós temos que analisar o nosso 
próprio caso". Veja V. Ex•, o Congresso mais 
poderoso do mundo! Agora, o que está acon
tecendo, seguramente, são linhas convergen
tes de agressão à atividade congressista, em 
todos os aspectos. Veja esta questão: pare
ce-me que foi o Senador Leite Chaves quem 
falou, ainda há pouco, sobre a possibilidade 
de ação popular. Realmente, se nós fôssemos 
um País estruturado ganhando 20 salários mí
nimos, já era alguma coisa. Lembro que o 
Senador Franco Montoro, falou aqui que, na 
Europa, eram 8 salários mínimos só de dife
rença. Mas quando foi Governador de São 
Paulo, esqueceu essa aritmética, porque não 
é possível comparar _uma economia estrutu
rada na base européia com a nossa economia. 
Bem, com 20 salários mínim_os, eu pergunto 
a V. Ex·:. tirando o apartamento, tirando os 
telefonemas, tirando o telex, tirando as có
pias xerox, tirando as viagens às bases, quero 
saber quem virá para cá ser Senador ou Depu
tado Federal? A não ser,_eyidentemente, 
quem possa pagar para ser, ou quem venha 
pago por instituições que, com certeza, não 
poderão aparecer. Então, esse é um mal mui
~tO grande. Acredito, como V. Ex~. que, em 
grande parte, essas acusações decorrem da 
ausência. Essa nossa auséncia realmente en
tristece; parte da explicação - V. Ext me 
desculpe o aparte um pouco longo ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- é com 
muita satisfação que o ouço, principalmente 
pqrque os argumentos de V. Ex' são muito 
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fortes e vém enriquecer este pronunciamen
to. Procurarei, depois, fazer o encerramento 
do mett discurso baseado exatamente no 
aparte de V. Ex~ 

O Sr. Jarbas Passarinho -Muito obriga
do! Porque não justifica - é como se diz 
no velho Exército: "explica, mas não justi
fica"- mas é, pelo menos, uma explicação. 
Por que não votamos essas leis todas? De 
fato, estamos em falta. Nós não completamos 
a Constituiç-ãO. A ConStituição coritinua -ein 
ser, porgue não a votamos! Bem, mas há 
tambéní uma explicação:-o Presidente José 
Sarney editou mais de_lOO medidas f>!Ovisó
rias. O Governo a·tual,--em 50 dias, editou 
quase uma por dia. Em grande parte, somos 
nós os responsáveis, quando fizemos essa 
Constituição h1brida que está aí, entre Parla
mentarismo e Presidencialismo. Mas, na ver· 
dade, essas medidas chegam e têm precedên
cia, elas vão para a pauta iriii!diatamente, 
elas obrigam a constituíção de comissões mis· 
tas, ficãni na pauta cóni precedência; oS vetos 
que o Presidente resolve aplicar sobre deter
minada lei de conversão, projeto de lei de 
conversão e, conseqüentemente, lei de con
versão, também têm precedência. E isso tudo 
vai, de algum modo, fazendo com que o nosso 
trabalho normal seja multiplicado, mas não 
é o esforço que multiplica para poder resolver 
essa questão. Daí, fundamentalmente, para 
mim, a questão está na presença e na ausên
cia. Lembro que, na nossa Constituiáte -
e V. Ex• foi um dos campeões de freqüêncía, 
eu não fiquei muito atrás, pois faltei uma 
tarde em vinte meses, porque estava obrigado 
a falar sobre Duque de Caxias, no Ceará, 
e a data fíxa relativa é agosto e eu pensei 
que em agosto nós já teríamos a Constituição 
promulgada há muitO teiapo - lembro-me 
de que, na Constituinte,- eu-entrava para sen
tar na Bancada do PDS, quando vi um cava
lheiro que eu nunca tinha visto, entrar na 
tribuna, palmeadíssimo; eu tinha saído para 
dar uma entrevista à televisão e, ao voltar, 
perguntei: "Quem é ele, que eu nunca vi, 
tão aplaudido?" "Está sendo aplaudido por· 
que é a primeira vez que ele vem aqui". -
V. Ex• deve estar lembrado! Esse era o aden
da que eu queria oferecer a V, Ex• ao seu 
justo julgamento, inclusive quando faz certa 
reserva a alguma coisa que está escrita aí, 
Janio de Freitas. Muito obrigado! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu é 
que agradeço a V. Er, Senador Jarbas Passa
rinho. Como V. Ex• disse, nós praticamente 
estamos sempre de acordo, porque eu procu
ro acompanhar o seu pensamento. 

Quando digo que concordo com o ponto 
de vista do jomalist~ Janio de Freitas, publi
cado no seu artigo "Hora de reagir'', é porque 
ele fala, no final, aquilo pelo qual mais me 
bato, que é fazer a diferenciação entre aque· 
les que estão presentes e os que estão ausen
tes, os que trabalham, aqueles que têm mani- · 
festado seus pontos de vista através de votos, 
de projetes e de pronunciamentos, daqueles 
que nada fazem. Isso é que dá o direito de 

. ~ormar ao público, aos ele~tores e à socie-

dade em geral, para fazer o seu exame na 
hora de votar, de escolher o Congresso. 

Temos;-aqui, uma crítica muito forte con
tra o Legislativo e tenho repetido, quase que 
diariamente, que esses-ataques que nos são 
feitos não são gratuitõs. Alguma coisa há por 
trás disso. Por isso, quando trago para os 
nossos Anais também uma cr{tica, faço ques
tão de fazer uma diferenciação entre as duas. 
Aqui, é uma crítica, direta, objetiva, que se 
pode argumentar em tomo dela; não se reduz 
a questão de que o salário é maior, é menor, 
coisas que, com a nossa presença, com o cum
primento da nossa obrigação, afastaríamos 
da discussão. 

Não podemos discutir essas questões se não 
estamos, aqui, votando, por exemplo, a 'Lei 
Agrícola, o Código de Defesa do Consumi
dor, se estamos deixando de regulamentar 
várias medidas da Constituição que teríamos 
obrigação de regulamentar. 

E o pior, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Sr. Senador Jarbas Passarinho, é que quase 
sempre temos número na Casa para votar. 
Por que não estamos, aqui, pelo menos, na 
hora da votação para fazermos com que a 
pauta seja cumprida? 

Sr. Pres_içi_egte, outro dia, na Comissão de 
ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, vi a pre· 
sença maciça dos Senadores durante cinco 
horas seguidas. Ficamos na referida C~mis
são até quíD.ze minutos para as quinze horas, 
sem almoçar. Li um voto ~m separado de 
quase uma hora e os Senadores ficaram ali 
firmes. Eta a votação a respeito de uma auto
ridade. A pauta está lá para ser votada há 
-mais de um mês, e não conseguimos número 
necessário para apreciar a pauta normal. 
~ isso que não entendo, discutO e ajudo 

a criticar. Não é possível, se temos condições 
;ara atender a uma indicação do Poder Exe
cutivo, ficando cinco ou seis horas parados 
num mesmo lugar, sem levantar, por que não 
podemos votar aquelas matérias de Colegas. 
Companheiros nossos, com sugestões quase 
sempre válidas que devem ser examinadas, 
aperfeiçoadas e votadas? No caso, exercita
ríamos o nosso papel de legislador. 

Por isso, Sr. Presidente, trago esta matéria 
para discussãó e apreciação dos Srs. Sena
dores. 

Antes de encerrar, quero ·transmitir aos 
Srs. Senadores, principalmente às Lideranças 
do Governo, uma frase que li, hoje, dizendo 
o seguinte: nós estamos vivendo uma faSe 
de loucura ditatorial, mas acho que, no mo
mento, não poderia ser diferente. 

Foi alguém do PT? - Não! 
Foi alguém do Partido Socialista? --Tam-

bém não! 
Alguém do PSDB?- Muito menos! 
Foi do PMDB?- Também não! 
Sr. Senador Ney Maranhão, esta frase é 

do Presidente Marcilio Duarte, Presidente do 
PST, Partido do qu-al faz parte o Uder do 
GOverno nesta Casa, é um advogado, que 
declarou: "estamos vivendo uma fase de lou
cura ditatorial", referindo-se às Medidas Pro
visórias enviadas aqui para o Congresso . 

Veja V. Ex": esse é o julgamento de um 
dos principais aliados do Presidente d Repú
blica; não é de opositor algum a Sua Exce
lência; é de um aliado, Presidente do Partido 
que, dizem, será a base de sustentação deste 
Governo no futuro. 

Sr. Presidente, também ouvi falar numa 
tal inflaçiio zero·. 

Gosto riluito de feijão preto; sou eu mesmo 
que compro. Antes da posse do atual Presi
dente, num momento de grande elevação de 
preços, comprei o quilo do feijão preto a Cr$ 
89,00, na época cruzados novos. Depois, bai
xou para Cr$ 37,00. Sexta-feira última; com
prei o feijão preto a Cr$ 112,00! 

Estamos na inflação zero! 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas prolongadas) 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 058, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~· 002.763/90~7. resolve aposentar, vo
luntariamente, Artur Martins Reis, Auxiliar 
Legislativo, Classe_ "2a.", Padrão III, do 
Quadro Permanente do SeDado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alínea "a", 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 515, inciso 
II; 516, inciso I; 517, inciso IV, e 488, § 4\' 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal bem como o artigo 11, da Resolução 
n~'. 87, de 1989, com proventos integrais, ob
servado o artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 059, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
coffipetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
n6 2, de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n~004.200/90-0, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Con
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, do Se
nhor I vônio Barros Nunes, para o emprego 
de Assessor Técnico, com o salário mensal 
equivalente ao vencimento do cargo 
DAS-3, a partir de 10 de abril de 1990, 
com lotação e exercício no Gabinete do Sena
dor Wilson Martins. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneir_o,Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 060, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de Conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada peio Ato 
n9 z·, de 1973, e tendo em vista o que const~ .. -
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do Processonl'004.049/90-0, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Con
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, da Senho
ra Nadir Santa Maria Devaux de Matos, para 
o emprego de Assessor Técnico, com o salá
rio mensal equivalênte ao vencimento do car
go DAS-3, a partir de 10 de abril de 1990, 
com lotação e exercício nõ Gabinete do Sena
dor Affonso Camargo, Líder do PTB. 

Senado Federal~ 9 de maio de 1990. -
Senador NeJson Carneiro,Presidente. _ 

A TO DO PRESIDENTE 
N' 061, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em confÕrmidade com a delegação de 
competência que foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 
003.944/90-5, resolve rescindir o contrato de 
trabalhado Senhor José Arthur de Barros Pa
dilha, Assessor Técnico, DAS-3, .do Gabi
nete do Senador Manslleto de Lavor, contra
tado sob o regime jurídico da Consolídação 
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, a partir de 30 de abril 
de 1990. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990._
Senador Nelson Carneiro,Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 62, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência". regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação _de 
competência que lhe foi outorgado pelo Ato 
n" 02 de 1973, e tendo em vista o que consta 
do processo ni)003.944/00-5; resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Con~ 
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo deS~_rviço. do senhor 
Adriano Benayon do Amaral, para o empre
go de Assessor Técnico, com õ.salário mensal 
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, 
a partir de 30 de abril de 1990, com lotação 
e exercício no Gabinete do Senador Man· 
sueto de Lavor. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 063, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar~ de conformidade com ~ delegação de 

competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretpra n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 002.432/90-0, resolve aposentar, vo
luntariamente Hernard de Moura Saldanha, 
Analista Legislativo, Classe "1•", Padrão III, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso III, al(nea 
a da Constitujç_ão da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 515, inci
so li; 516, inciso I; 517, inciso III e 488, § 
4~; do Regulamenteo Adminitrativo do Sena
do Federal be.nt como o artigo 11, da Reso
lução no 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 064, DE 1990 

O '-PreSidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'·' 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pi"ow 
cesso n'' ú01.úl9190-2; resolve aposentar, v~)· 
luntariamente, Olavo de Sousa :Ribeiro, Ana
fista Legislativo, 1•, Classe, P3drão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
temos do artigo 40, iilciso III, alínea a, d<! 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 515, inciso 
ll; 516, inciso I; 517, inciso III, e 488, § 4~ .• 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, bem como o artigo 11, da Resolução 
n9 87, de 1~82, com proventos integrais, ob
servado o artigo 37. inciSO XI, da Consti
tuição FederaL 

Senado Federal, 9 de maio 'de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 065, DE 1990 

O Presidente do Senado -Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de_ conformiçlade com a delegação de 
comp'eteflcia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1~73, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso on 002.887/90-8, resolve aposentar, vo
luntariamente, Sezefredo Mayolino, Analista 
Legislativo~ Clãsse ''1'", Pafrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 520 e 488, § 4°.; 

do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal bem como o artigo I 1, da Resolução 
n\' 87, de.1989, com provento!> proporcionais 
ao tempo de serviço, ã razão de 33/35 (trinta 
e três trinta e cinco avos) do seu vencimento, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI. 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 066, DE 1990 

O Presidente do senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar. de conformidade com a delegação de 
competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nn 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 004.018/90-7, resolve aposentar. vo
luntariamente, Mário Ferreira Barbosa, 
Analis.ta Legislativo, Clase "1'", Padrão lll, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso UI, alínea 
a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 515, inci
so H; 516, inciso I; 517. inciso III, e 488, 
§ 4~.; do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal bem como o artigo 11, da Reso
luçáo no 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 067, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada Pelo Ato 
da Comissão Diretora, n·• 02, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em· ViSta o Cjue consta do 
Processo n" 004.058/90-9, resolve aposentar, 
por invalidez, José Fernandes Rezende, Téc
nico Legislativo, Classe "Especial", Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do artigo 40, inciso I, da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 515, inciso ILI, 516; 
inciso III, 456 e 488, § 4"., do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem co
mo o artigo 11, da Resolução n" 87, de 1989, 
e artigo 1" da Lei n" 1.05D, de 1950, com 
proventos integrais, observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990.. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 50• SESSÃO, EM 10 DE 
MAIO 'DE 1990 

1.1 -ABERTURA 
1.1.1 - Fala da Presidência 
Comparecimento, na Casa, da Sr' Mi-

nistra de Estado Zélia Cardoso de Metia, 
1.1.2- Ingresso da Sr" Ministra ao Pie~ 

Bário •. 
1.1.3- Interpelações a Sra. Ministra 

de Estado da Economia, Fazenda e Plane
jamento 

SUMÁRIO 
1.1.4- Designação da Ordem do Dia 

da próxima sessão 

1.2-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSÓ PROFERIDO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

-Do Senador Leite Chaves, pronun
ciado na sessão de 7~5-90. 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N'' 7, de 1990 

4- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSiSTAS 

-Resoluções n"' 12 a 15/90 
-Atada lP Reunião Ordinária. reali-

zada em 25-4-90 - -

5'- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da ·so~ Sessão, em 10 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Nelson Carneiro e Mendes Canale 

ÀS 14HORAS EJOMINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio. Bezerra,- N ahor 
Júnior - Carlos De'Carli -Áureo Mello 
- Odacir Soares- Ronaldo Aragão - 1 oão 
Menezes - Jarbas Passarinho -Carlos Pa
trocfnio -João Castelo -Alexandre Costa 
......... João Lobo- Chagas Rodrigues -Hugo 
Napoleão - Afonso Sancho - Cid Sabóia 
de Carvalho - Mauro Benevides - Carlos 
Alberto- Lavoisier Maia- Marcondes Ga
delha -Humberto Lucena- Raimundo Li
ra - Marco Maciel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor - Teotónio Vilela Filho 
- Albano Franco - Francisco Rollemberg 

- Louriva\ Baptista- Jutahy Magalhães
José Ignádo Ferreira - Gerson Camata -
João Calmon -Afonso Arinos -Jamil Had
dad - Nelson Carneiro - Mata Machado 
-Alfredo Campos- SeVúO Gomes- Fer
nando Henriqu_e Cardoso- Mário Covas
Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Maurício Com'!a - Meira Filho - Ro
berto Campos__:__ Lourembúg Nunes Rocha 
-Márcio Lacerda- Mendes Canale- Ra
chid Saldanha Derzi - Leite Chaves - Af
fonso Camargo -José Richa -Jorge Bor
nhausen- Dirceu Carrieiro -Nelson Wede
kin -Alberto Hoffmann -José PaulO Bisai 
-José Fogaça. 

O SR. PRESID~NTE (Nelson Carneiro_) 
- A hsta de pr~sença acusa o compareCI
mento de 60 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso 
trabalhos. 

Em atendimento à convocação feita atra
vés do Requerime"gto n~ 37, de 1990, compa
rece a esta Casa a Sra. :Ministra de Estãdo 
da Economia, Fazenda e Planejamento, Dra. 
Zélia Cardoso de Mello. 

Para introduzir S. Ex' em plenário, a Presi
dência designa a COmissão formada pelos Srs. 
SenadoreS Mauro Benevides, Jarbas Passa
rinho e Fernando Henrique Cardoso. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

(Acompanhada da Comissão designa
da pelo Sr. Presidente, tem ingresso no 
recinto a Sra. Ministra, que ocupa a ca
deira a S. E~ reseroada.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíio)
-S. Ex~, a S~ Ministra de Estado da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, Dr• Zélia Car
doso de Mello, nos termos regimentais, dis
porá de meia hora para a sua exposição. 

Para as interpelações a S. Ex• serão chama
dos os Srs. Senadores inscritos, que disporão 
de 5 minutos cada um, sendo assegurado à 
Sr- Min~stra igual tempo para as respostas. 

Para contraditar a Sr' Ministra, os Srs. Se
nadores poderão usar de 2 minutos, conce
dendo-se à Ministra igual tempo para a ré
plica. 

Concedo a palavra a Sr" Ministra Zélia Car
doso de Mello. 

A SRA. MINISTRA WLIA CARDOSO 
DE MELLO (Sem revisão da oradora.) -
Exmo. Si'. Presidente do Senado, Exmos. 
Srs. Senadores, Senhoras e Senhores, recebi 
com prazer a convocação de aqui vir para 
poder responder às perguntas dos ilustres Se
nadores, com vistas a esclarecer o·nosso Pro
grama Económico, adotado pelo Presidente 
Fernando Collor de Mello, a partir do dia 
15 de março. 

Por considerar que, passado esse período, 
o nosso programa já é suficientemente conhe
cido, e por querer deixar mais terilpo desti
nado às perguntas que me forem feitas e por 
mim respondidas, abdico da minha exposição 
inicial. Assim, gostaria que passassem ime
diatamente às indagações. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. EX" comparece ao Senado Federal aten
dendo a um n:;:querimento de autoria do no
bre Senador Jamil Haddad. 

Concedo a palavra a S. Ex\ como autor , 
do requerimento, para que se iniciem os de
bates. 

O Sr- JAMIL HADDAD (PSB - RJ) -
Exma .. Sr" Ministra Zélia Cardoso de Mello, 
V. EX' tomou ciência de um Requerimento 
de Informações por mim formulado, em que 
eu solicitava o montante das transferências 
e retiradas de J:lumerário feitas do dia 15 de 
fevereiro último até o dia·15 de março, quais 

EXPEDIENTE 
CENT110 GIIAFICO 00 SENAOO FEOEIIAL 

0141110 00 CONGRESSO NACIONAL 
lmpreno sob • responublhd~de d• Meu do Senado Feder.ll 

ASSINATURAS 

Semestral ·······-···················-·-····~·t·······.··-~····-~ 1A6!•~1 

I 

T1ragem: 2.200-exemplares. 

os titulares das contas e os bancos através 
_dos quais ocorreram as operaç<>es referidas 
no item anterior. 

Segundo informação da Mesa Diretora, no 
día-29 de março, V. Ex• recebeu, no seu Mi
nistério, o referido Requerimento e o enca
minhou ao Banco Central. Há dois dias, 48 
horas, portanto, recebi -após o prazo regi
mental e constitucional- um documento en· 
viado por V. Ex~ em que, de acordo com 
o parecer de um funcionário do Banco Cen
tral do Brasil, declara não poder prestar refe
ridas informações, porque o Requerimento, 
de acordo com a Lei que criou o Banco Cen
tral, de número 4.595, de 31-12-64, no seu 
art. 38, § 2~, declara "que, nos casos de sigilo, 
teria qUe ser aprovado pelo Plenário do Sena
âó, o referido requeríri:lé~tO". 

Sr' Ministra, não sei se V. Ex~ está a par, 
mas o art. 50 da Constituição é muito claro 
e revoga o disposto naquela lei, quando, no 
§ 29, declara taxativamente~ 

"As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal poderão encami· 
nhar pedidos escritos de informações aos 
Ministros de Estado, ímportando crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não-a~ 
tendimento no prazo de trinta dias, bem 
como a prestação de informações fal
sas.'~ 

Sr. Presidente, não houve resposta ao Re
querimento de'InfonnãÇd6. Houve uma eva
siva. Em razão disto, Sr. Presidente, pergun· 
to à nobre Ministra se prevalecem essas in· 
formações dadas estranhamente por um fuii
cionário do Banco Central, sem que o Presi
dente do Banco as tivesse encaminhado a V. 
Ex• para que fossem remetidas ao Senado 
da República. 

Gostaria de saber se o ponto de v:ista de 
V. Ex• continua, neste momento, o mesmo 
do expediente a nós enviado. 

O Sr. José Ignáclo Ferreira - Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra para levantar uma ques
tão de ordem. 

c) SR~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, lamento ter que formular c;:sta 

questão de ordem, mas há um requerimento 
escrito, de autoria do eminente Senador la
mil Haddad, que expressamente dispõe sobre 
o motivo da convocação. S. Ex~, com todo 
o respeito que me merece, formula uma inda
gação a Exm~ Sr Ministra da Economia, que 
não me parece -posso estar cometendo um 
equívoco, porque não escutei toda a fala de 
S. Ex~- estar centrado naquilo que foi obje· 
to de seu requerimento. 

De maJ1eira que, com base no texto da 
Constituição Federal, art. 50 e no Regimento 
Interno da Casa, art. 397, formulo estaques· 
tão de ordem, para que seja o depoimento 
de S. Ex''. S~ Ministra da Economia, cingido 
aos estritos termos do requerimento de con
vocação formulado. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, que
ro declarar que meu requerimento está rela· 
cionado ao Plano Collor, e que notícias veicu
ladas na imprensa declaram que houve vaza
mento de-infOrmações e saques antes da edi
ção do Plano e durante o feriado bancário, 
Notícias veiculadas ria imprensa, durante vá
rios dias, colocaram esse problema. 

E hoje mesmo se declara que houve um 
aumento da liquidez, em razão de ter havido 
saques relacionados, contrariando justamen
te o _disposto no Plano Collor, que ~eria o 
enxugamento total, na apreensão, inclusive, 
de 115 bilhões de dólares da população brasi
leira e dos poupadores. 

De maneira que a riililha solicitãça:o está 
plenamente de acordo com o meu requeri
mento, convocando a nobre Ministra para 
aqui comparecer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-Acredito, quaisquer que tenham sido os 
limites do requerimento, que nada impede 
que_ a Sr~ Ministra queira responder; se não 
quiser, a Mesa decidirá. Se S. Ex' quiser res-
ponder das razões que a levaram a enviar 
a resposta nos termos em que o fez ao Senado 
Federal, nada impedirá que_ o faça, dissipan· 
do, até, qualquer dúvida regimental. Porém, 
se se recusar a fazé-lo, já que pode apenas 
reafirmaras tennos do seu ofício, é uma respos
ta; pode até não entrar no mérito do debate, 
ficar ape'nas na afirmação de que ratifica os 
termos do seu ofício, não havendo motivo, 
portanto, para que se decida a questão de 
ordem, inclusive cerceando a liberdade qu·e 
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S. Ex- pode ter de manifestar a Sua o'Píriíão 
a respeito. 

Consulto a ilustre _Sr" Ministra se-deseja 
responder a essa interpelação ou se prefere 
não seja ela objeto de debate nesta oportu
nidade. 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - Acho que realmente seria 
mais produtivo para todos nós se nos cingíSse
mos ao requeriment6 feito para ó meu Com
parecimento aqui. 

be qualquer forma, eu gostaria, OU.Viildo 
a sugestão de V. Ex', de reafirmar os termos 
do ofício, no qual respondi ao requerimento 
do Sr. Senador. A Co.nsultoria Jurídica do 
Ministério da ,Economia eiltende que essa 
matéria é controversa. Há duas posições, de 
fato: uma, que vai pelo art. 50 da Consti
tuição, e outra, que se refere à Lei n~ 
4.595/64, que trata do sigilo bancário. As 
duas, tanto a do art. 50 da Constítuição, 
quanto a que trata do sigilo bancário, fazem 
com que quem não as _cumpra possa. incorrer 
num ilícito. 

De qualquer maneira, entendi, acolhendo 
a opinião da Consultaria Jurídica do Minis
tério da Economia, que, neste caso, esse ato 
é um ilícito praticado por um servidor públi
co, no qual poderia incorrer por violar o sigilo 
bancário. Para nós, era a atitude mais pru
dente, uma vez que se for fulgado-que a maté· 
ria não depende de aprovação de Plenário, 
não houve prejufzo, podendo haver outro re
querimento. Enfim, a minha atitude, ao fazer 
isso, que fofo mais piu·aen.te, não implica 
no prejuízo da matéria, que pode ser reexa
minada a qualquer momento e, na hora em 
que houver um consenso jurídico sobre o as
sunto, não teremos a menor dúvida em forne
cer as informações pertinentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Muito obrigado a V. Ex• Acredito que, 
quanto a isso, não há mais o que discutir. 

O Sr. jamil Haddad -Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Ex~ dois minutos paia a réplica. 

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, 
a Constituição é muito dara c a Mesa Dire
tora do Senado encaminhou, de acordo com 
o art. 50,§ 2~. o requerimento. 

Não houve resposta e, sim, evasiva. A po
pulação brasileira inteira qUer saber se houve 
ou não vazamento de informações, com sa
ques violentos por parte de determinadas pes
soas, dificultando o êxito do Plano Collor. 

Sr. Presidente, essa evasiva não fica bem 
porque, inclusive, o Sr. Romeu Tum<fdecla
rou que os levantamentos estavam sendo feiM 
tos e que em pouco tempo a população brasi
leira saberia dos saques efetuados em razão 
do vazamento do Plano. 

Mas, Sr. Presidente, encaminharei à Mesa, 
de acorçlg com o nosso Regimento, um reque· 
rimento, na forma do art. 216, § 1'1 do Regi· 
mento Interno, para que haja convo·caç'ão de 
Uma sessão do Senado Federal, a fiin de deli-· 
J?erar a respeito do enquadramento da ilustre. 

s~ MiniStra da Economia na prátícá de crime 
_de responsabilidade, definido no § z~ do art. 
50 -da Constifuição Federal. 

Faço a última pergunta à Sr" Ministra: co
mo será devolvido o dinheiro arrecadado -
os 115 bilhões, que não serão 115 bilhões 
de dólares daqui a 18 meses? De que maneira 
será devolvido à população, que teve esse 
seu dinh_eiro retido pelo Governo Fedefal? 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO- O Programa Económico pre
via, na verdade, uma regra_de conversão. Fi
zemos uma reforma mofletáriá- que previa 
!l_ma tegra de conversão. Até certo limite ou 
-~terminada porcentagem das diversas con
tas - contas de poupança, contas remune· 
radas, over~ fundos,- havia uma cõnversão 
imediata, e para as quantias que excedessem 
a esse limite havia uma conversão a ser feita, 
a partir de dezoito meses, em doze parcelas 
igu-ais, ã relação de um cruzado um cruzeiro. 
Essa será a inaileira cOrilo aqueles recursos, 
que não foram ainda convertidos, seja por 
causa das regras, iniciais, seja por causa das 
excepcionalidades feítas depois; sejam con
vertidos, isto é, relação de um por um; a 
partir de dezoito meses, em doze parcelas 
mensais iguais. 

O Sr. Jamil Haddad- V. Ex~, dentro desse 
critério: .. 

O SR. -PRESfQENTE (NeTSõit Carrieiro. 
Fazendo soar a campainha.) - V. Ex' teve 
a.oportunidade de fazer a interpelação, hou
ve a resposta, V. Ex• usou o direito de réplica; 
dado o direito de réplica à S~ Minist.i'a, não 
posso conceder a palavra~ _V~ Ex~ 

O Sr. Jamil Raddad- Nobre Senador Nel
son Carneiro, fiz outra pergu!lta. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Qual? 

O Sr. Jamil Haddad- S. Ex• já respondeu. 
Então, vou fazer .a réplica. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-E a interVenção inicial? 

O Sr. Jamil Haddad- A intervenção ini
cial foi uma pergunta; esta é outra. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Salvo engano, V. Ex~ fez duas perguntas ... 

O Sr. Jamil Haddad -Sr. _Presidente, este 
t outro assunto completamente diferente do 
primeiro. Tenho direito a cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na réplica, dois! 

O Sr. Jamii-Haddad - Na réplica, dois. 
Quero replicar essa formulação neste mo
mento. 

Apenas perguntar a Sr' Ministra se, por 
acaso, essã devolução da maneira como está 
sendo proposta não será causadora de uma 
grande inflação em face _do montante a ser 
devolvi do, provocar consumo elevado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A S~ Ministra poderá responder ou não 

·a eSsa interpelação supletiva.· S.e V. EX. quiser 
responder, concedoMihe a palavra. 

A SRA. ZÉLIA CARDOSO DE MELLO 
--~A _minha _resposta é não; se acháss_e_mQs 

que ela poderia ser causadora de inflitçãÓ, 
não teríamos proposto que h ou v esse a devo
lução a partir de dezoito meses, em doze par
celas iguais. Consideramos que até lá o Pro
grama Económico estará completamente 
consolidado, o ajuste fiscal terá sido- efeti

. vado, e esse prazo de dezoito meses, em doZe 
p~rcelas é. absol.~taipente compatível com o 
que esperamos seja o comportamento da eCO
nomia brasileira e a nossa projeção de infla
ção para tal período. 

Muit.o obrigada a V. Ex• 

O Sr. Jamil Haddad - Muito obrigado, 
-Sr. Presidente. Nada mais tenho a perguntar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson ca:rneíro) 
-:-Com a palavra o nobre Senador Leite Cha
ves, que falará pelo PMDB. 

O SR. L FITE CHAVES FAZ iN
TERPELAÇÃO A SRA. MINISTRA 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADA POS

. TERIORMENTE. 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE M_,ELLO- A questão dá dívida externa 
é, de fato, um desafio para nós e temos colo
cado com alguma clareza a nossa posição em 
relação a essa ma_t_éria. _ 

Entendemos que era preciso, antes, fazer 
o nosso plano económico, colocar a casa em 
ordem, para, depois, iniciar a negociação 
com os credores interternacionais, simples
mente porque queremos ter absoluta certeza 
dos compromissos que podemos assumir 
frente à comunidade financeira internacioM 
na!. · 

Por outro lado, também já deixamos basM 
tante claro que essa negociação a que iremos 
proceder estará limitada pela sua coerência, 
pela sua necessária consistência com o nosso 
programa de ajuste económico e com o proje

- to de crescimento do Brasil. 
V. Ex~ tocou num ponto absolutamente im

portante, que é o fato de que o Brasíl, bem 
como todos os países devedores, na verdade, 
têm s_id9 prejudicado por políticas monetárias 
dotadas e sobre as quais não temos nenhum 
contrOle, -que implic3m, e implicaram, uma 
elevação da taxa de juros, com uma conse
qüência absolutamente danosa sobre a dívida 
do Brasil, assim como a dos outros países 
devedores. 

Portanto, entendemos que essa matéria é 
bastante importante. Nós já tivemos, durante 
todos esses anos, a partir do início da crise 
da dívida externa, em 1982, uma transferênM 
cia de recursos para o exterior bastante exM 
pressiva, e entendemos, portanto, que a ne
gociação agora deve se basear em outros ter
, mos, sendo coerente com esse projeto de 
cre&cimento do Brasil e de ter uma economia 
estável, uma economia eqüilibrada. 

Nesse sentido, estarem_os, agora, iniciando 
a nossa negociação com os credores externos. 

, Na minha recente viagem, coloquei às auto.riM. · 
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dades éla comunidade -financeira intemãcio
nal o -cronograma que pretendemos seguir: 
pretendemos, primeiro, receber no Brasil
assim que a revisão do_ _Orçamento Fiscal da 
União para este ano esteja finalizada- no 
.começo de junho, uma Missão do Fundo Mo
netário Internacional, ao mesmo tempo esta
mos fazendo tratativas, estamos estabelecen
do, enfim, consultas e conversas com o Banco 
Mundial e com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, e estaremos inidarido can
tatas com os credores privados. Tudo isso, 
evideritemente, condicionado ao que f~leí, 
da revisão do Orçamento Fiscal da União, 
porque é essa revisão do Orçamento que vai 
dar exatamente os números com os _quais de
veremos trabalhar e deveremos nos relacio
nar com a comunidade financeira internacio
nal. De forma que, como essa revisáo está 
em processamento, é díficil, neste momento, 
compatibilizar e dar uma resposta a V. Ex• 
sobre a sua proposta, especificamenw em re
lação àqueles números com os quais, efetiva
mente, poderemos trabalhar e em que bases 
será a nossa negociação. 

Gostaria, enfim, de reiterar que a nossa 
posição será parametrizada por essas ques
tões: uma efetiva negodaç5o- da dívida, ba
seada na possibilidade efetiva sob a qual nós 
venhamos a cumprir os acordos, e essa nego
ciação vai ser restrita a uma cOerência, a uma 
consistência com o nosso programa econo
núco, com uma econômia estabilizada, e vai 
ser coerente e compatível com as...metas de 
crescimento económicO. 

O SR. LEITE CHAVES- Ministra, segun
do asinfonnações oficiais, foi de 44% a infla
ção de abril, quando a prefixação era de infla
ção zero. Que causas houve para isso?_ Teria 
V. EX" condições de explicar? 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - A inflação de abril não foi 
de 44%, 44% é o IPC de março, medido 
pelo IBGE, e que, na verdade, se refere, 
pela própria medição como ela é feita----:- eu, 
infelizmente, não vou ter tempo para explicar 
isso, porque é de uma tecnicidade muito 
giande- mas, objetivamente, ela se refere 
à inflação de março. Porqu:e, como ele mede 
os preços entre 15 de março e 15 de abril, 
comparados aos preços entre 15 de fevereiro 
e 15 de março, efetivamente o que nós esta
mos comparando são os preços médios, quase 
que de 1~' de março contra 30 de março. En
tão, a inflação de março foi 44-%. Quanto 
à inflação de abril, o Governo tinha uma ex
pectativa que seria zero por cento. Foi esse 
o número coloCado e deveremos ter os resul
tados nesta semana, e, na nossa expectativa, 
o número a ser apurado estará muito próximo 
a ·isso. Ontem a Fipe anunciou a apuração 
do índice de inflação de 3,15%, o que, mais 
uma vez, cOmprova aquilo que nós pensáva
.mos. Porquê? A observação, o detalhamento 
do índice de preços de 3,15%_ mostra que_ 
80% desse índice, 80% desses 3,15%, se_deve 
à variação de preços que ocorreu em vestuá
rio, em hortifrutigranjeiros e produtos in na· 
tura que são produtos extremamente afeta-

dos pela sazonalidade._ Ou seja, a partir de 
abril, a coleção de inverno começou a chegar 
na,s lojas, chegou com o preço mais alto, por
que foi encomendada em dezembro aos cus

. tos vigentes na época. 
Então, dessa inflação, por exemplo, apu

rada pela Fipe, o que nós temos é a indicação 
de que, na verdade, os preços, como temos 
dito, que importam ao trabalhador, que são, 
e(etivamente, os preços de cesta básica, man
tiveram patamares muito pi'óximos de zero. 
Eu queria aproveitar, só para corroborar mi
nha afiniiilção, eu iiie referi ã cesta básica 
do Dieese, a comparação "entre as últimas 
semanas ·de abril e março, e o índice que 
é apurado pelo Dieese, da cesta básica, dá 
um total de menos 0,79%, para o período. 
Compàrando as últimas semanas de abril com 
aníltimas semanas de março, dá uma varia
ção negativa de 0,79% para a cesta básica, 
que, enfim, é o que importa ao trabalhador. 

O SR. LEITE CHAVES - Meu tempo de
ve ter terminado. Eu agradeço e gostaria de 
passar às mãos de V. Ex' o meU projeto sobre 
a s-uspens-ão do pagamento da dívida pública 
externa brasileira e um artigo escrito em um 
dos jornais a esse respeito. Muito obrigado, 
Ministra. 

O SR. PRESJDENTE (Nelson Carneiro) 
-A P_re~idência reitera o que dispõe o Regi
mento Intetno. O interpelante dispõe de cin
co minutos. E nesses cinco minutos, espero 
que formule todas as questões que devam 
ser esclarecidas pela ilustre Ministra. S. Ex~ 
terá cinco_ minutos para responder a essas 
interpelações. 

Se o Senador estiver satisfeito, não preci
sará usar_ os dois minut~s de réplica._Se tiver 
alguma dúvida deve suscitar, nesses dois mi
nutos esta dúvida para que seja esclarecida 
em outros dois minutos pela Sr' Ministra. 

Não haverá terceira oportunidade para o 
Senador ocupar a tribuna. 

Tãmbém a Mesa esclarece que, na forma 
do di<õpositivo regimental, a palavra será dada 
aos Senadores,- na ordem da inscrição, inter
calando-se oradores de cada Partido, razão 
por que-alguns Senadores, que estão inscritos 
em lugar privilegiado, têm que ceder esse 
lugar aos representantes dos outros Partidos. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--V. EX' pede a palavra para uma questão 
de ordem? 

O Sr. Mário Col:as·- São dois aSsUntos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-São duas questões. 

O Sr._Mário Covas- Primeira: as pergun
tas a serem feitas, podem ser feitas em cinco 
minutos, mas intercaladas? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.:.... Não. ·os clnOO minutos são cOJitínuos. 

O ~egimento não divide isso em minuto 
a minuto, assim seria um debate. E aqui te
mos, apenas, uma interpelação. 

O Sr. Mário Covas - Pressupõe-se que 
seja um debate. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não. Infelizmente, não estamos num siste
ma parlamentar. V. EX' e eu não somos culpa
dos. 

O Sr. Mário Covas- Ê no sistema parla. 
mentar. justamente. onde se debate. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Aqui, realmente, é uma interpelação no 
sistema presidencialista. 

O Sr.-MárlOCOvSs- A segunda coisa que 
eu gostaria de saber é se o critério de inscri
ção, atendendo aos Partidos, intercalando-se 
os Partidos, faz--se segundo todos os critérios 
que se adotam nesta Casa quando a represen
tação partidária entra em jogo, ou- seja, se 
eles atentam para a proporcionalidade parti
dária ou não. Porque, se não pode ter even
tualmente, o que não é o caso, evidentemen
te, mas vários Partidos com um único Sena
dor apoiando o Governo, e alguns Partidos, 
com muitos Senadores, na oposição. Even
tuab;nente ter-se-iam várias inscrições. A pro
porcion'alidade de interposição e citação, que 
eram da tradição do Congresso, ou entre Par
tidos, acaba não se observando. É esta a 
pergunta que faço. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Fique tranqüilo V. Ex~ que haverá tempo 
para todos Os interpelantes. O Regimento 
não distingue, fala apenas nas representações 
partidáriãs, inclUsive não distingue até dentro 
das representações partidárias os pontos de 
vista· pessoais dos Senadores. Dentro de um 
partido, pode ter Senadores com uma posição 
e outros com posição contrária. Seria muito 
difícil essa seleção num debate desta natu
reza. Mas levarei em conta a sugestão de V. 
Ex• para quando ti\o"ermos que fazer o reexa
me do Regimento. 

O Sr. Mário Covas- Obrigado, Sr. Presi
dente. 

O SR~ PRESIDENTE (Nelson Caineiro) 
_ -:-Concedo a palavra ao nobie Senador Jolio 

Menezes. V. Ex' tem cinco minutos para a -
interpelação inicial. 

O SR- JOÃO MENEZES (PDC-PA)
Sr. Presidente, Exm• Sro Ministra Zélia Car
doso de Mello, em primeiro lugar, como re
presentante do Conselho Nacional das Mu
lheres do Brasil, quero felicitar V. Ex! ao 
ver uma mulher ocupando, talvez, a Pasta 
mais importante e a mais complexa do nosso 
País. 

O Plano Brasil Novo tem os seus pontos 
fundamentais entre os quais encontramos a 
reforma monetária, o ajuste fiscal e a reforma 
administrativa. Esses são os pOntoS-chaves 
do Plano Brasil Novo porque, através da re
forma monetária, diminuímos o dinheiro cir
culante, que é uma fónnula de combater vio
lentamente a in_t13ção e, também, alcançar 
o equilíbrio dos preçOs entre custo, venda 
e cOmpra. 

A reforma fiscal é a parte mais importante 
desse projeto porque a credibilidade, por as-
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sim dizer, do Plano está muito na dependên
cia da execução desse ajuste fiscal, que me 
parece da maior importância. 

A reforma administrativa, que está ocor
rendo e que todos estão transparentemente 
vendo, certamente está produzindo os seus 
efeitos porcjue, hoje, o déficit público já-está 
ou no equilíbrio ou chegando próximo disso. 

Uma das questões que mais se debateu 
aqui, no Congresso, foi a referente aos recur
sos congelados, ela causou toda aquela celeu
ma no Congresso, foi a história da Caderneta 
de Poupança, que foi congelada, causando 
emendas de toda ordem, sugestões e propo
sições para o Governo, de tO_da a ordem. Até 
parecia, diante do posicionamento dos Con
gressistas, que o cerne do Plano esteve na 
~demeta de Poupança. 

A posição do Governo é muito firme e
essa questão do congelamento faz parte in
trínsecc. da espinha dorsal do Plano. Mas, 
para sossego e, talvez, para esclarecimento 
da população, gostaria que V. Ex• me infor
masse: _qúais as garantias que os apficadores 
financeiros tém de que os recursos conge
lados serão, de fato, devolvidos em setembro 
de 1991? 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - A garantia é de que, além, 
evidentemente, de que foi feita uma Medida 
Provisória, que frii votada e transformada em 
Lei, além da garantia legal, é o próprio suces
so do plano económico sobre o qual não te
mos qualquer dúvida. 

O que pretendíamos com a reforma mOne
tária, com a reforma fiscal e com a polítiCa 
de rendas, era combater a inflação. Conside
ramos que esse objetivo está sendo plena
mente atingido. A inflação está sob controle 
e ainda queremos mais: queremos que ela 
continue sob controle e queremos que a infla
ção se mantenha em níveis muitO baixos du
rante os próximos anos, quer dizer, a médio 
e longo prazos. Esse é o nosso objetivo. Que
remos que as contas públicas estejam perfei
tamente equilibradas e, por isso, estamos fa
zendo uma reforma fiscal e uma reforma ad
ministrativa bastante profunda. 

Queremos uma economia mais moderna, 
uma economia onde o Estado _tenha um papel 
redefinido e possa, de fato, exercer_ com efi
ciência as suas funções mais clássicas, que, 
do nosso ponto de vista, sejam fundamentais 
e exercidas na sociedade brasileira. 

Queremos uma economia mais coinpi:ti
tiva, uma economia mais eficie"nte. Isso esta
mos conseguindo e vamos conseguir co-m as 
reformas que estamos fazendo, inclusive na 
política iildustrial e na política de comércio 
exterior. 

Esse conjunto de reformas estruturais alia
do às reformãs que fizemos e a Te forma mone
tária é que irá garantír o sucesso do plano 
económico e que vai ajudar a garantir que 
já há - que é a ,&ã:rãntia legal - de que 
esses recursos serão ~::onvertidos. Na verdade 
não quero usar a palavra devolvidos, porque 
esses recursos não foram tomados; esses re
cursos continuam de posse das pessoas, depo-

sitados no Banco Central. É pÍ-eciso que isso 
fique claro. Na verdade, são cruza9_os blo
queados_qUe seráo convertidos à paridade de 
um pãia um no momento previsto em lei. 
Muito obrigada. 

O SR. JOÂO MENEZES - Sou eu quem 
agradece a V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares que falará pelo PFL. 

~a SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Sem revisão do orador.)- Exm~ Sr. Presi
dente do Senado Federal, EXm' S~ Ministra, 
no primeiro momento da-implementação do 
Plano Brasil Novo, de reforma do Estado 
brasileiro, houve a acusação de que havia 
insuficiência de liqüidez em alguns setores 
da atividade económica· do nosso País. Hoje, 
começa-se a ler na grande imprensa brasileira 
que já ocorre excesso de liqüidez em alguns 
setores. 

Perguntaria a V. Ex~ onde estaria o meio
termo disso, se realmente houve falta de li
qüidez e se realmente está havendo excesso 
de liqüidez. 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE-"MELLO- No nosso entendimento não 
houve nem uma coisa nem há a outra coisa. 
Fizemos uma refonna motietária que julgáva
mos fundamental naquele determinado mo
mento da economia brasileira. Na verdade, 
essa atitude foi de preservação da riqueza 
existente da sociedade. O contraponto a isso~ 
ou seja, se não fizéssemos isso,_o que ocor
reria seria um processo dei hiperinflação, que 
implicaria a destruição total da riqueza da 
sociedade, da poupança e dos salários e da 
forma mais desorganizada. Teríamos como 
resultado uma concentração· de renda muito 
perversa. 

Assim, tomamos essa atitude, fizemos a 
reforma monetária, na verdade, naquele mo
mento, com o objetivo de fazer com que o 
prOcesso de hiperinflação parasse, com o ob
jetivo -de ter controle sobre o processo infla
cionário e, principalmente, para que o Go
verno pudesse recuperar a sua capacidade de 
fazer política monetária. 

Por muitos motivos, que não tenho tempo 
para expor aqui, nos últimos anos o Estado 
brasileiro perdeu a sua capacidade de fazer 
políticas em geral; perdeu a sua capacidade 
de fazer política económica e monetária. 

Portanto, o que tivemos, logo após a edição 
do Plano Económico, foi recuperar uma ·si
tuação que deveria ser a situação normal de 
uma economia, onde, num determinado mo
mento, pode haver mais liqilidez e noutro, 
menos liqüidez. A cada momento, o Gover
no, que tem instrumentos, agora, de novo, 
de políti~a monetári~,J., pode fazer efetivamen
te e pode usar os instrumentos clássicos de 
que dispõe quando quiser enxugar a liqüidez, 
vamos dizer assim, .ou quando quiser soltar 
a liqüidez. 

De forma que achamos que fizemos, na 
verdade, em 16 de março, aquilo que devería
mos fazer para combater o processo in:flacio-

nário e recuperar essa capacidade de fazer 
política monetária. __ 

O que temos agora é um~ situação de admi
nistiação. O Banco Central, que faz a polítiCa 
monetária, sempre vai estar tomando as atitu
des necessárias, através das várias políticas 
de redesco.nto, de over, de depósito compul
sóriO para soltar ou enxugar a quantidade 
de moeda em circulação na economia. 

Muito obrigada. 

O·SR. ODACIR SOARES- Indiscutivel
rileiite, Ministra, o Programa Macroeconô
mico -do Presidente da República tem produ
zido efeitos positivos em vários selt:rre-s da 
atividade económica e da piópria atividade 
social do País. Perguntaria a V. Ex~ qual a 
repercussão a curto prazo - evidentemente 
essa repercussão não deve ser tão quantitati~ 
vamente .expressiva quanto desejávamos ou 
quanto desejamos -do Plano Macroeconó
mico no perfil da dívida interna? Já tem algu~ 
ma repercussão? Qual sería· essa? Já pode 
ser dimensionada? 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO- Evide_nteinente, que ela pode 
ser dimensionada. Como neste momento es
tamos revisando os números, não lhe pOsso 
dar o número exato, mas deveremos ter uma 
economia acerca de 2% do PIB, por conta 
da influência que o programa tem no perfil 
da dívida interna. É cerca de 2% do PIB. 

Ao fim do mês, quando tivermos de fato 
refeito o nosso orçamento e tivermos esses 
números plenamente conhecidos, poderemos 
confirmar ou náo essa expectàtiva. Esse nú
mero faz parte daquele conjunto, daqueles 
10% que são o esforço fiscal que enteÍldemos 
vamos conseguir a partir da edição do Plano 
Económico para o ario de 1990. 

O SR. ODACIR SOARES - Muito obri· 
gado. 

(J SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COm a palavrão nobre Senad_or Mata Ma
chado- do PSDB. 

O SR. MATA MACHADO (PSDB- MG) 
- Exm• Sr Ministra. Dro Zélia Cardoso de 
Mello, no dia 3 de maio do corrente V. Ex~ 
baixou a Portaria n~ 260 que suspendeu as 
conversões em cruzeiros, anteriormente au
torizadas em nove ou:tras portariaS, entre as 
quais a que possibilitava o saque do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço pelos à.po
sentados e pelos demitidos sem juta causa. 

A imprensa: do dia 8 noticioU, e um telex 
da Caixa Económica Federal, aos bancos, 
confirmou que foram reabertos os pagamen
tos do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço nos seguintes casos: demitidos sem justa 
causa, extiiJ.ção total ou parcial de empresas, 
implicando em recisão de contrato de traba
lho, aposentadoria concedida pela Previdén
cia Social, e falecimento do trabalhador. En
tretanto, a Medida Provisória n<? 184, publi
cada no dia 5 de maio, revogou dispositivos 
da Medida Provisória n9 180, entre os quais, 
o que pennitia a V. EX' continuar baixando 
portarias, autorizando conversões quase co-: 



1880 Sexta-feira II DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1990 

mo força de leL Diante desses fatos, inda
gamos: 

19) Quais foram os motivos que levaram 
à edição da Portaria n~ 260 que suspendeu 
os saques do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço? 

29) Qual foi o instrumento legal que permi
. tiu a reabertura de saques nos casos especifi
cados acima? 

Era o que tinha a solicitar a V. Ex• 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - OS motivos que levaram à 

· suspensão das portarias iõi O fato de que en
tendíamos que deveríamos reavaliar todas as 
portarias feitas e ver a conveniência de que 
elas continuassem. Inclusive, a portaria sus
pende as outras portarias e não as revoga. 
Ela suspende, porque estávamos procedendo 
a uma reavaliação. O que me permitiU faze·r 
novamente que os efeitos da Portaria n~ 260 
sobre o FGTS não mais houvesse foi uma 
outra portaria que assineí, toinando insubsis
tente o artigo a que se referia a Portaria n" 
260, no que se refere ao Fundo de Garaõ.tia 
por Tempo de Serviço. No entender da Con
sultaria Jurídica do Ministério, eSse inStru
mento _seria permitido, quer dizer, ele não 
estava em desacordo com a Portaria n~ 184, 
que de fato tirou a possibilidade de se fazer 
as conversões~Era no entanto um instrumen
to que me permitia, sendo uma portaria do 
Ministério, tornar insubsistente um dos itens 
de uma outra portaria. Foi esse o instiumento 
jurídico. 

O SR. MATA MACHADO - Sr. Presi
dente, sinto-me informado e espero que tam
bém o PlenáriO o seja. Nesse caso, agradeço 
a solicitude da Ministra da Economia, Fazen
da e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)· 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Sr' Ministra, minha púgunta é sucinta: por 
que o Governo criou inipostos sobre aplica

, ções financeiras e não concentrOu suas ações 
na redução de seus gastos? 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLQ -Na verdade, a ação do Go
verno, no que se refere ao ajuste fiscal, é 
bastante abrangente. Fizemos três coisas: pti
meíramente, a elevação de receitas onde de 
fato criamos o imposto so_bre aplicações fi
nanceiras, porque julgamos que este segmen
to da economia vinha tendo um tratamento 

' preferencial em relação a outros segmentos 
mais taxados. Então, por uma questão de 
justiça fiscal, entendemos que as -aplicações 
financeiras deveriam ser taxadas. 

Não é verdade que não fizemos corte de 
gastos. Como falei, nossa reforma fiscal tem 
basicamente três pontos. O primeiro foi a 
elevação de reçeitas, o segundo foi a redução 
de gastos. Neste it~m. extinguimos órgãos, 
extinguimos ministérios, estamOs proceden
dQ_,a u~a profunda reforma administrativa,. 

que é de Um amplo alcance, não só porque 
vai dar ao Estado mais ins_t_rumentos para fa
zer política econômíca, maisillsi:rumeritos pa
ra fazer política de governo, mais possibi~ 

. lidades de coordenação de suas políticas pú
blicas, como vai propiciar um enxugamento, 
Uriúi ·raCiOilalizaÇão e, portanto, maior efi
ciência da máquina administrativa. Vamos, 
efetivamente, proceder a uma redução de 
despesas,- colõCando pessoas em disponibi~ 
!idade, desinchando funções que considera~ 
mos ·que, por se~u profundo inchaço, nãó -w 
implicam num gasto muito grande par~ o Go
verno, mas impedem que o Estado possa de 
fato assumir, exercer com propriedade as 
suas funções. Por exemplo, nas áreas de edu
cação e saúde, vemos uma verdadeira distor
ção. As atividades administratiVas conso
mem, por vezes, 60,70% do orçamento colo
cando nessas áreas. Entendemos que isso está 
errado e queremos inverter essa situação. En
tão, o que vam9s fazer é essa reforma admi
nistrativa, pa:ra que haja mais gente, mais 
funcionários na ponta para de fato atender 
ao público, _e menos gente na administração, 
em atividaóes~rileio. 

Estamos fazendo uma profunda reforma 
administrativa, que vai nos dar uma econo
mia de custos e vai resúltar em benefício para 

. a sociedade, porque vai implicar num melhor 
atendimento. 

E, finalmente, temos o terceiro item da 
nossa reforma fiscal, da alienação de ati vos. 
Não só processo--de privatização, que para 

-noo-é fundamental, porque é o processo de 
privatização que vai, nos gerar uma receita 
expressiva e vOO, do nosso ponto de vista, 
ser coerente com o que entendemos que deva 
ser-o Estado brasileiro, mais concentrado nas 
áreas soCiais e menos concentrado em áreas 
'pfõdutivas, e a alienação de aiivos propria
me-nte da União, que é a reforma patrimonial 
a que estamos procedendo. 

-A- União é pi'oprietária de bens, de inúme
ros bens, de terras, de terrenos, de imóveis, 
que estão ou desocupados ou ocupados -de 
forma indevida ou alugados por preços abso
lutamente aviltantes. Enfim, há uma profun
da distorção na utilização dos 4nóveíS, dos 
ativoS da União. Pretendemos promover essa 

. racionalização de sua utilização, vender 
aqueles que julgamos que devam ser vendi

~-dos, utilizá-los de uma forma mais coerente 
Cõffi -os objiàivoS -de governo, com os obje~ 
tiVos _de Estado, quanto aos outros, cobrare
mos o-s aluguéis devidos. Eflfiin, será uma 
refOrma patriffiOniãl bastante abrangente. 

Nosso ajuste _fiscal tem esses três pontos .. 
Um ponto de fato de elevação de receitas, 
um ponto de redução de custos e um outro 
ponto, o da alienação de ativos. 

Muito obrigada. 

O SR. -NEY MARANHÃO (PRN - !'E) 
- S~ Ministra, dispenso a réplica e estou 
satisfeito com a resposta de V. Ex' Muito 
obr~gado,. 

SR:IPRESIDENTE (Nelson Carneiro)·~ 
Concedo a palavra ao ncobre -Senador Ro
~rto Campos, do PDS. 

O SR. ROBERTO CAMPOS(PDS- MT) 
-Sr' Ministra: 

Considerando que a brevidade é a alma 
do discurso, farei algumas Considerações sin
gelas antes de passar ãs perguntas. 

A primeira consideração é de natureza lau
datória. Associo-me aos esforços do Governo 
para prOmover a liberalização das importa
ções. As tarifas brasileiras são anormalmente 
altas. Mesmo agora, com a revisão recente
mente feifa-, elas oscilarão em torno de uma 
inédia de 40% contra cerca de 11% de média, 
no México; 15% de tarifa única, nO Chile; 
20% ria Bolívia, e 5% na média mundial dos 
países industrializados. 

Considero, entretanto; que se trata apenas 
de uma- primeira fase, e que esse processo 
de liberalização de importações continuará 
célere. Espero também que a liberalizaçãO 
se estenda aos bens de informática. A Lei 
de Informática: constitui-Se, a meu ver, um 
dos sérios fatores de atraso tecnológico no 
Brasil. 

A primeira dúvida que surge é quanto à 
determinação do Governo se, depois de ter 
feito o enxugamento brutal de liqüidez no 
setor privado, se debruçará sobre a arruma
ção da própria casa. 

Felizmente, o Senhor Presidente da Repú
blica, ontem ou anteontem, pôs termo a essa 
dúvi-d_a-; indicandO sua deúmnínãÇâo de- cOm
pletar o processo de enxugamento do setor 
público, ao~ordenar ao Ministério um corte 
de gastos da ordem de 1,5% do PIB. Isso 
é extremameme importante porqu-e, Como 
bem sabe a Ministra, nós estamos numa espé
cie de lua-de-mel fiscal que talvez não seja 
duradoura; temos uma combinação de efei
tos: o efeito Tuma, o efeito Tanzi, o efeíto 
tarifaço-e o efeito IOF. Urge, portanto, cor
tar as despesas do Estado. 

A segunda dúvida, Sr• Ministra, se refere 
à síndrome de 1991. isto é, a percepção da 
comunidade de que talvez o Governo não 
tenha capacidade de devolver os ativos bJo-
queados sem reativar a inflação. ___ . 

Uma terceira observação se refere à angus
tiante situação de indústrias de hens de capi
tal e da indústria pesada de material elétrico. 
Esse setor; tradicionalínente, é o que primei
ro sofre os impactos recessivos, e o último 
a deles se livrar. No momento, essas indús· 
trias experiinentam unia aSsaito simultâneo 
de fatores adversos, ·· 

O Governo não paga as suas dívidas. Se
gundo a ABDIB e a Abinee, a dívida do 
Governo parrt:om seus associ<idos monta a 
684 milhões de dólares. Só a Eletrobrás lhes 
deve 414 milhões de dólares. Além disso, os 
compradores de máquinas se retraíram. As 
exportações se defrontam com uma taxa cam
bial temporariamente subvalorizada, e as re
servas de caPital de giro, habitualmente ele
vadas nas indústrias de ciclo longo, foram 
bloqueadas. _ __ 

Citarei, a título de exemplo, o caso da in
. dústria Romi, piorieira -no Brasil no tocante 
a controles de comando númerico. Tem ela 
recursos bloqueados da ordem de 40 milhões 

-de dóalres aos quais não tem acesso nem se-
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quer pagando juros. Receia endividar-se a 
taxas de juros bancários no mercado, particu
larmente numa situação de retração de ven
das, e está fazendo um desesperado esforço 
de exportação, mas a taxa cambial está tem
porariamente deprimida, como resultado da 
insuficiente demanda de importações, decor
rente, por sua vez, da falta de liqüidez dos 
importadores e, secundariamente, da suspen
são de transferências cambiais. 

Como resultado, está tendo que desmontar 
um centro tecnológico onde já foram treina
dos 10 mil técnicos brasileiros, que custou 
à empresa 6 milhões de dólares. A tarefa 
de treinamento, aliás, é um caso em que a 
empresa privada substitui o-Governo. 

Sei, e a Sr' Ministra dirá, que já foram 
tomadas providências através da liberaliza
ção de financiamento do Finam. Ma.s seja 
por bloqueio bu~ocrático, sej3. pela retraçã6 
dos tomadores desses empréstimos, continUa 
crítica a situação dessas indústrias em capital 
de giro. 

Formularia, agora, três perguntas a V. EX': 
a primeira é se existe um caleridário de libera
lização de importações a ser cumprido no 
tempo, visando a que obje~ivo final, em ter
mos nível de tarifa aduaneira. Este, a meu 
ver, deveria ser uniforme, para não distorcer 
o cálculo de vantagens comparativas. · 

Minha segunda pergunta se refere à "sín
drome de 91". Não consideraria a Ministra 
que uma boa maneira de aliviar essa preocu
pação, quanto aos cruzados represados, seria 
permitir a sua utilização ampla por pessoas 
físicas e jurídicas, para aquisição de patri
mónio público posto à venda, ou de açóes 
de empresas públicas a serem privatizadas? 
EsSa medida seria mera troca de ativos sem 
expansão monetária e com efeitos favoráveis 
sobre a produtividade global. Aceleraria, 
sem dúvida, o programa de privatizaçãO. 

A minha terceira pergunta se refere à ques
tão da dívida externa. Sou daqueles que acre
ditam, como a Ministra, que o ajUste externo 
é mais fácil do que o ajuste internO, e s6 
se deve iniciar após demonstrada a eficácfa 
do primeiro. Acredito que a Ministra tenha 
agido corretamente ao buscar obter resulta
dos confiáveis no coriibate à inflação e na 
arrumação-da casa, antes de abordax: o FMI, 
o Clube de Paris e os credores privados. Eu 
gostaria de elogiar S. Ex' por também não 
se ter entregue ao esporte fácil de proclamar 
um endurecimento das negociações. Cõmo 
não estamos pagando absolutamente nada 
aos credores privados, é impossível endureci
mento maior. Eu perguntaria a V. Ex•, Sr' 
Ministra, se há um calendário de negociações 
e, neste caso, se contempla utilizar um meca
nismo de conversão da dívida externa em 
ações das estatais. Parece-me que um sistema 
que contemplasse~ primeiro, a privatização 
rápida das estatais --:- podendo para isso o 
setor privado nacional usar cruzados blo
queados- deixando-se que, em seguida, as 
empresas privatizad~ negociassem, elas pró_
prias, acordos de redução da dívi$ externa, 
permitiria uma solução desburocratizada e 
rápida. Isso se conformaria, aliás, às propos-

o de dívida prog-ramada pelo candidato Fer
nando Collor de Mello. Nessa: hipótese, a 
ação do Governo passaria a ser mais super
visora que negociadora, no tocante à maior 
parte da dívida externa, ou seja aquela repre
sentada pela dívida das empresas públicas, 
que operam na indústria de base e no . .:: servi
ços de infra-estrutura. 

Está essa- Combinação de privatização in
terna e, depois, negociação descentralizada 
da conversão da dívida em ações, está essa 
estratégia incluída nos planos da Ministra, 
para a negociaçãO da dívida exte~a? 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE: -~LLO - QUantO à primeira questão, 
a respeito do calendário das importações, 
desde o primeiro dia de Governo, colocamos 
à nossa disposição _o que pretendemos fazer 
em termos_de _comércio exterior. Isto está 
numa expoSiç:âo de motivos e nup1a portaria 
do Ministério da Economia. 

De fato, _entendemos que há duas coisas, 
basicamente: primeira, que o Brasil apresen
tou, até hoje, um grau de fechamento incom
patível com aquele desenho de Brasil que 
queremos, mais moderno, mais competitivo 
e rnais eficiente, em segundo lugar, entende
mos que a política existente- de controles 
quantitativos, na verdade, s6 favorece a exis
tência de cartórios. E queremos caminhar pa
ra um sistema mais moderno, adotado no 
mundo atual, que é o sistema da tarifação. 

A par dessa consideração, nós também te
mos consciência de q1:1e a indústri~ nacional, 
em algunssetores, apresenta um grau de com
petitiVidade muito baixo, inclusive por causa 
das próprias políticas, uma delas a política 
restritiva de Informática, que impediu a mo
dernização de setores bastante importantes. 
De forma que a adoção de um sistema mais 
aberto de uma ~arifação, teria que ser condi
cionada a esses parâmetros, além de ser con
dicionada ao própriO equilíbrio, -consistente 
com o nosso equilíbrio macroeconômico, 
consistente com o nível de reservas e consis
tente, também com a· questão da negociação 

- da dívi~a ~xterna, onde estabelecemos o pra
zo, até agor8,-de 30 de junho, para que tenha
mos essa política de comércio exterior clara
mente definida, e af estaremos, inclusive, 
apresentando esse calendário a que o ilustre 
Senador se refere. 

No dia 30 de junho pretendemos apre
sentar à sociedade o que· entendemos deva 
ser e como vai ser o sistema de comércio 
e;terior, quer dizer, como se comportarão 
as tarifas. E temos o objetivo de chegar ao 
final do Governo Collor com um nível de 
tarifa médio muito mais baixo do que o que 
existe hoje e além disso, é. táo importante 
quanto isso, com uma variaçãO muito menor 
entre as tarifas, ou seja, com menores níveis 
de tarifas, digamos assim. O que pretende
mos apresentar, inclusive para ilustrar e aju
dar as_ deci!iões dos agentes económicos, é 
que eles vão saber que, no primeiro ano, para 
tais e quais produtos, em tais setores, as tari
fas serão tais; no segundo_ ano, serão quais; 
no terceiro, serão outrils; no quarto, outras; 
no quinto;_ outras- e esSas tarifas serâo, 

enfim, decrescentes, estarão se modificando 
para que eles possam tomar suas decisões. 

Não gostaria de adiantar agora, evidente
mente, qual será, mas esse calendário vai ser 
apresentado no dia 30, e o que já está nor
teando os estudos que estão sendo feitos, a 
nível técnico, na Secretaria Nacional de Eco
I!O~_~a, é compatibilizar esse calendário com 
o estímulo à maior cOmpetitividade da eco_D.o
mia brasileira e, ao mesmo tempo, com as 
nossas condições de equilíbrio :ritacroeconô
mico. 

Em segundo lugar, a questão de 1991 é 
sobre a privatização. 

Evidentemente, entendemos- e isto, in
clusive, já estava implícito na Medida PrOvi
sória n9 180 - que pode ser extremamente 
saudável a utilização de cruzados bloqueados 
para a compra de património público, até 
para dar condições melhores a empresas bra
sileiras que, num determinado momento, po
dem estar numa situação maior de liqUidez 
e -se interessar por pãrtícipar do processo de 
privatização. 

Para nós, é plenamente compatível, está 
considerado, e com certeza vamos considerar 
no nosso processo de privatização, não há 
dúvida alguma. 

Em relação à terceira questão, a da dívida 
externa, o seu calendário, que tíve, inclusive, 
oportunidade de apresentar neste fim de se
mana, quando fui à reunião do FMI, é o se
guinte: em maio pretendemos acabar com a 
nossa revisão orçamentáiia e, então, estare
mos recebendo, na primeira quinZena de ju
nho, uma missão do FMI para analisar os 
números do Orçamento Fiscal, analisar, en
flui, toda a nossa equação macroeconômica. 
De forma que ·ac'í-editamos poderemoS estar · 
assinando um acordo com o FMI em setem
bro, porque a Missão vem em junhá, leva 
um tempo para fazer o seu relatório à Dire
toria e julho e agosto são dois meses que 
coincidem com as férias no calendário ameri
cano; acreditamos que, em setembro~ pode
remos estar com esse calendário. 

Ao mesmo temp_o, já em junho, estareinos 
iniciando os primeiros contatos com o aube 
de Paris. Na verdade, já fiz esse:·primeiro 
contato no domingo, quando estive com o 
Presidente desse Clube, que é o Diretor do 
Tesouro Francês, Jean Claude Trichet - já 
tivemos uma primeira conversa com ele, eu 
e o negociador da dívida externa, nomeado 
pelo Senhor Presidente da República, Em
baixador Jorio Dauster, e tivemos uma pri
meira conversa sobre esse calendário. Ao 
mesmo tempo, ainda este mês, estaremos ini
ciandO conversas informais com os Bancos 
credores_priv.ados, porque entendemos que_ 
o acordo com o FMI, na verdade, precede 
e condiciona tanto a negociação com o Cube 
de Paris, quanto com os credores privados. 

De forma que esse é, mais ou menos, o 
nosso calendário. 

Eu gostaria de deixar claro que a proposta 
que estaremos apresentando à Mesa de nego
ciação ~ntenipla várias hipóteses, e eu gosta
ria de esclarecer que ainda não posso adian-
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tá-la neste momento. E ainda que seja a nossa 
disposição dar a conhecer, no momento ade
quado, à sociedade brasileira, a proposta que 
estaremos colocando em relação à questão 
da dívida externa, acho que, consideradas as 
restrições provenientes do Jato de que llão 
podemos dar aos credores externos condições 
melhores do que as dadas aos grupos indus
triaiS brasileiros para participar do processo 
de privatização, a minha resposta é sim, quer 
dizer, estamos dispostos a considerar, enten
demos interessante que os credores possam 
participar do process_o de privatização do 
Brasil, dada a restrição de que não sejam 
condições que beneficiem, viso.à-vis os grupos 
nacionais, no momento em que esses grupos 
enfrentam problemas, restrições, derivados 
do próprio aperto de liqüidez feito pelo Go
verno. 

De forma que, dentro de parámetros consi
derados não lesivos à indústria nacional, esta
mos plenamente dispostos a considerar, par
ticularmente, entendo que essa pode ser uma 
alternativa muito interessante, que viabilize 
inclusive a privatização, na verdade, de novos 
investimentos; juntamente com a desCentra
lização que continua em pauta, continua sob 
consideração da nossa parte_. 

O Brasil precisa de novos investimentos 
em várias áreas e- enteitdemos que, neste mo
mento em que o quadro de finanças públicas 
é _bastante restritivo e tem que ser restritivo 
até para compatibilizar com os objetivos de 
inflação, temos o compromisso de recuperar 
o crescimento económico e isto não é possível 
se não fizermos investimentos em infra-es
trutura, investimentos em energia e em tele
comunicações, entendemos que deveremos 
flexibilizar todas as regras, inclusive as de 
concessão de serviço público para que capi
tais privados possam participar desses novos 
investimentos. 

Fmalmente, ainda que não me tenha sido 
perguntado, gostaria de fazer referência à ob
servação do Senador a respeito da indústria 
de bens de capital, dizendo que temos cons
d,..&ucip, da indústria de bens de capital. Sabe
mos que, com a atitude que tomamos em 
relação ao BNDES, não resolvemos o proble
ma de capital de giro, temos consciência do 
grave problema da diyida do setor público 
para com os fornecedores. E não só fornece
dores de equipamentos, também para com 
empresas de serviços, empresas de consul
taria, a situação é bastante graVe, estamos 
dando toda a atenção a isso, formamos um 
grupo de trabalho entre o Ministério da Eco~ 
nomia e o Ministério da lnfra-EStrutura, que 
tem um prazo de trinta dias para apresentar 
proposta de saneamento do setor público, no 
sentido de equacionai- o problema das d(vidas 
com os fornecedores. Em alguns casos - V. 
Er deu, inclusive, um número, pelo que te
mos conhecii:nento, menor- no setor elétri
co, por exemplo, contamos com um endivida
mento, se considerarmos fornecedores, em
presas e serviços, de cerca de um bilhão de 
dólares. Isso, evidentemente, está provocan
do uma série de problemas, uma série de 
constrangimentos, há muitas· empresas e é 

nosso interesse sanar essa divida, temos prazo 
para fazê-lo. ~uit~ ob~gado,! 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito 
obrigado. São satisfatórias as respostàs. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Má· 
rio Maia. _(Pausa.) _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los Patrocínio. 

- OSR. CARLOS PATROCÍNIO (TO. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr" Mi
nistra, em minha intervençãO vou ater-me a 
cumprimentar a Sr• ?\.iinistra, já que a minha 
dúvida foi praticamente elucidada. ~través da 
pergunta formulada pelo eminente SenadOr 
Robeito CampO~. 
"-JJo.staríainos niesnio que a conversão de 
cruzados em cruzeiros, a partif di setembro 
de 1991. reaqueça a economia. Mas temos 
a pr~ocupaçáo de que traga o perigo de uma 
reatlvaçao do processo inflacionário. Acha
mos que o Governo deva se desvencilhar, 
da melhor maneira, desses cruzados novos. 

Acreditamos que uma boa solução seja a 
permissão para aquisição de certificados de 
privatização, os carros oficiais e outros bens 
-mó.Yeis e imóveis. _ 

____É.._uma sugestão que fazemos e achamos 
que a Sr" MiniStra Zélia Cardoso de Mello, 
se po~s(vel. poderá até baixar uma portari<l 
a respeito, já que os carros serão vendidos, 
se não me_ falha a memória, no próximo dia 
19 de maio. 

Portanto, deixo as minhas congratulações 
a Sr' Ministra. 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
~E MEL!-0 -Agradeço a V:_ Ex~ por sua 
mtervençao. 

Pen10o que, de fato, não devo responder, 
pois já respondi às dúvidas de S. Ex•. Gostaria 
apenas de reiterár que entendemos que na 
medida em que possamos, de alguma manei· 
ra, diminuir esse saldo em cruzados, através 
d~ processos como esse, que impliquem a 
ahenação de ativos, e da possibilidade de uti· 
Iizar os cruzados bloqueados para isso. facili· 
tará o processo. 

Porém, gostai"ia de reiterar o que dizia an~ 
tes, quer dizer, o que nós entendemos, o nos· 
so ajuste fiscal, Sendo cumprido, se as nossas 
metas forem cumpridas, acreditamos que a 
partir de 18 meses não teremos problemas 
para, em doze parcelas .liberar esses cruzad~ 
bloqueados, conforme reza a lei. 

O SR. CÁRLOSi>ATROCfNIO- Muito 
obrigado! - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador Humberto 
Lucena. 

O SR. HUMIIERTO LUC-ENA (PMDB
PB) - Sr• Ministra, meus cumprimentos a 
V. Ex' 

O Plano Collor está aí, em plena execução. 
Segundo competentes economistas, o seu su
cesso vai depender de sua gerência. 

A propósito, sou oposição ao Governo e 
não ao País e, portanto, com patriotismo e 

espírito p~blico: torço para que o Plano dé 
certo, po1s precisamos, realmente, extinguir 
a-inflação. inimiga número Um do povo, para 
retomarmos o c:escimento económico e pro..; 
movermos uma, JUsta e democrática distribui
ção da renda nacional+ entre as regiões e as 
pessoas. -

O Plaao. a meu ver, tem seus pontos positi
vos e negativos. São positivos: a taxação dos 
ganhos de capital, o alongamento do perfil 
da dívida interna~ a extinção dos títulos ao 
portador e a diminuição do tamanho do Esta
do. São negativos: a obstinada posição do 
Governo em não permitir as reposições das 
perd~s salari_ai_s, trimestralmente, a partir de 
abnl; a dectsao do Governo de não admitir 

que, através de decreto legislativo, o Con-
gn!ss-o poss~ int.erfe!ír num determinido pro· 
cesso de pnvat1zaçao; a retenção dos saldos 
d~s_ c~dern_etas de poupança, indiscrimina
damnete, a pretexto de punir os- especula
dores, quando se sabe que a transferência 
do over e do open, para as cadernetas come· 
çou a se Ç:fetl_la_r em princípios de fevereiro 
de_ste ano; a suspensão, por tempo indeter
nunado, dos incentivos fiscais do Nordeste 
e da ~mazóni<i., iflstit~uídos _com:o _proPósito 
de estnnular o desenvolvimento regional, 
porque o câmbio de custo, que instrumentou 
a industrialização do Centro Sul. fõi extinto 
~m 1960; a extinção, sem expressa justifica· 
t1va~ na respectiva Exposição de_ Motivos, de 
órgaos e empresas públicas e, afináf, o risco 
de uma grande recessão_ que está em curso, 
conforme comprova o m1mero crescente de 
demissões, no setor privado e, -bem assim, 
a redução de salários e da jornada de traba
lhos, em plena implantação, em várias Cm· 
presas d_e médio e grandé portes. 

Após estas considerações. coloco, perante 
V. Ex~. as seguintes questões: __ 

1.. Qu~l o índice de liquidez que V. Ex• 
considera tdeal para a nossa economia atual
m.ente? 

2. Qual o índice de uq~idez que restou 
após a edição do Plano Collor, e qual o au: 
ment~, até agora. concedido pelo Governo, 
expec10nalmente, e a que setores? 
. 2._1. Não acha V. Exa que o aumento de 
hq~tdez qu_e __ t~ria levado oGcwemo a revogar 
vánas portanas que converteram eril Casos 
excepcionais, cruzados novos em' cruzeiros 
decorreu da internação dos dólares que esta: 
varo depositados no Banco Central, por conta 
das exportações realizadas, antes do Plano 
ou de ~nve~sões fraudulentas que estariam 
sendo mvcst1gadas pela Polícia Federal? 

3. Quais os critérios estabelecidos, para 
a apuraç_ão dos índices de preços e salários 
prefixados, a partir de abril? 

_3.1. Se a inflação zerou em abril, como 
se explicam os reajustes dos aluguéis e das 
casas próprias, estipulados pelo Governo em 
41.28% e 89,32%, respectivamente? 

3.2. Nesta mesma ordem de idéias, por 
que o Governo não aceitou um dispositivo 
legal_ q_ue ass~gura~se a reposição das perdas 
salanrus, ao ftm de cada trimestre a cOmeçar 
de abril? ' 
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4. Se o governo pretendeu penalizar os 
que especularam no over e no open, por que 
não reteve apçnas os saldos das cadernetas 
de poupança,·· a partir de fevereiro, quando 
se iniciaram as trasferências maciças das apli
cações de curto e curtíssimo prazos para ·as 
cadernetas?_ _ _ 

4.1. Qual a garantia que V. Ex~ pode dar 
· às pessoas jurídicas e físicas, titulares dos de· 
pósitos à vista, das cadernetas de poupança 
e das aplicações de curto e curtíssimo prazos 
que tiveram os salsas de suas_contas bloquea
dos, no Banco Central, quanto à devolução 
desses_ recursos, com juros e correção mane· 
tária, en os prazos- estabelecidos na Medida 
Provisóiia n~ 168? - --

5. Quando o Governo pensa encerrar a 
reavaliação dos incentivos do Nordeste e da 
Amazónia, para possibilitar o término da sus
pensão, por tempo indetenninado, a partir 
de janeiro de 1991, das a-plicações dos recurso 
do Finar e do Finam? 

6. Por último, quando o Go..:erno pre
tende liberar os recursos do Fino r e do Finam, 
incluídos no orçamento deste ano_? 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - As perguntas referentes à 
liquidez, em primeiro lugar. É muito difícil 
para qualquer econo-mista, neste momento, 
dizer qual é o nível de liquidez adequado 
à economia. Isso é uma verdade, porque, sim
plesmente, com o Plano, mudou muito o 
comportamento dos agentes. económic_os. 
Quer dizer, as pessoas estão com rilaior pro
pensão ao consumo, estão com uma maior 
propensão a reter moeda, estão com uma 
maior propensão a deixar mOeda nos saldos 
bancários, sem colocar em contas remune
radas. Enfim-;- ·uma série de elementos que 
são absolutam.ente importantes e que deter
minam o nível de liquidez adequado da eco
nomia são muitO difíceis ®_determinar neste 
momento. 

Dadas as condições que prevaleciam antes 
do Palno, ou seja, mantida a mesma propen
são a consumir, a mesma propensão a pou
par, a velocidade de renda da moeda, nós 
imaginávamos, anteriormente ·ao· Plano, que 
alguma coisa em-torno de 18% seria desejável 
para a liquidez da economia e compatível com 
um programa económico consistente, que 
não tivesse problemas. 

Nós estamos bastante abaixo desses níveis. 
Segundo as informações que tCmos do Banco 
Central, dispomos, hoje, de cerca de 13 a 
14% da liquidez, que é um nível que conside
ramos absolutamente adequado pra as condi
ções atuais. Essa questão, como temos sem-:
pre falado, vai depender de um ajuste muito 
fino. Diariam:emte; tóffiamos os dados, os in
dicadores monetários, e vemoS quãís.são as 
mudanças, o que está interfiríndo, o que está 
modificando, em que direção vão essas modi
ficações para podermos tomar 'as medidas de 
política tnonetária que julgamos serem ade~ 
quad:is. 

Em relação à conversão, de fato, o que 
temos _é_ um acompanhamento de todas as 
conversões que foram possívefs. a partii' das 

portarias: do pririleiro dia. Temos um acom
panhamento di3.rio do qUe for convertido pa
ra a folha salarial, para impostos, para contri
buições preVidênciárias, para aposentados, 
pensionistas etc. Suspendemos as portarias, 
como já coloquei aqui, para reavaliar e ver 
alguns casos em que julgávamos que presci
saríaffi urrtà -docUmentação mais adequada. 
Ontem, inclusive, o· Banco Central soltou 
uma circular fazendo um pedido a _todos os 
bancos, e vamos proceder a uma análise mais 
cu_id;tdosa -deSsa documentação para exata-
mente evitar possf\_>eis fraudes. _ _ 

Portanto, o que eu gostaria de dizer é que 
estamos- ·atentoS a iSso. Os núme-ros não nos 
'indic3.m que possa ter havido alguma conver
são "excessiva" por conta de fraudes. Os nú
metos-que-acompailhamos diariamente não 
indicam isso. Porém, estamos atentos, esta
mos procurando a fiscalização do Banco Ceit
tral, a Receita Federal está trabalhando in
cansavelmente numa atividade_conjunta, nós 
já detectamos alguns casos em que realmente 
houve fraude e, inclusive hoje, o BancO Cen
tral está encaminhando ao Ministério Público 
alguns pedidos, alguns proces!\os para cuidar 
desses casos. A nossa atenção, portanto, para 
istO é b<.i.Staiite grande. 

A outra questão - foram tantas as ques
tões ormuladas -, é a respeito dos critérios 
estabelecidos para a apuração dos ínidices 
de preços e salários prefixados a partir de 
abril. Vamos separar as duas coisas. Uma,. 
são o-s nUmeras; enquanto Governo, anuncia
mos-para a pteiixaçao: "Por-exemplo, no dia 
15, estaremos anunciaOdô a nossa expectativa 
de inflação para o mês de maio e qual é o 
nfvel mfnimo para o reajuste salarial. Estes 
números nós o anuciaremos com base em in
formaçt'ie-s que temos de vários setores, com 
base nas apurações de preços da Fipe, do 
IBGE, da FGV, do Dieese do acompanha
mento da tabela da Sunab, enfim, dos índices 
disponíveis. Esse anúncio nosso, _é bom que 
fique claro, trata de uma expectativa que nós 
temos a partir desses números, e que pode 
ou não se confirmar. 

Outra coisa são os índices efetivos de infla
ção, todos eles são disponíveis e têm critérios 
_próprios de apuraçao, tém uma met()dologia, 
própria, enfim a FEV tem uma-âete!minada 
metodologia FIPE tem outra, o IBGE tem 
outra metodologia, enfim, não houve rienhu
ri:ia mUOimÇi de crité!io para nenhUm desses 
índices. Então, são duas coisas diferentes. 
Uma são os índices que vão servir para as 
discussões_ entre trabalhadores e empregado
res, que vão servir para a discussão entre 
as várias partes contratens, para cuidar dos 
reajUstes dos se-us Preços e que são os índices 
conhecidos, disponíveiS, iintigos, de metodo
logia antíga. Nâo houve mudailça alguma. 

Outra coisa é a expectativa_ que nós ternos, 
num determinado mês, a respeito de como 
vai se comportar a inflação, essa expectativa 
nós a anunciamos em função dos dados dispo
níveis. 

A outra questão é o problema do reajuste 
do aluguel e _da casa própria. Aluguel, casa 
própria e mensalidade escolar, como contra-

tOs, seguem índices específicos. Esta é a ques
tão. Existe já um sistema de reajuste para 
a casa própria, existe um sisteffia de reajuste 
para o aluguel, eles permanecem, e!es têm 
os seus índices próprios que os reajustam e 
é por isso que dá essa diferença. 

E aí eu queria- dizer, apesar de não ter 
sido perguntado -até porque na outra per
gunta há uma questão sobre perdas salariais. 
O que nós entendemos em relação à perda 
salarial e que já colocamos em diversas opor
tunidades, e que um há erro, e é preciso que 
haja uma mudança cultura_! profunda na men
talidade dos trabalhadores, na mentalidade 
da sociedade brasileira, em relação ao que 
acontece com os salários e com a inflação. 

Não sou, nunca fui daqueles que acham 
que salário é inflacionário. Gostaria já -de 
deixar_isso cla_ro. Não se_ pode negar que, 
na verdade, o mecanismo de ajuste de_ salá~ 
rios nominais -e de reposição das perdas é 
que acaba impedindo, num determinado mo
mento, uma queda de preços, uma queda de 
inflação, e efetivamente um ganho de salário 
real. São duas coisas diferentes. E o que te
mos tentado e localizar a discussão nisso. Te
mos tentado, e é por'isso que nOs comeÇamos 
a trabalhar com préfixação. 

Na verdade, se uma sociedade, num deter
minado_ momento, pretendê romper com a 
inflação, ela precisa, decidir fazer uma ruptu· 
ra com o passado e cortar a memória inflacio
nária. Não há outro jeito! 

Na verdade esse carregamento da inflação 
de períodos passados acaba impedindo, de 
fato, que a inflação possa cair num período 
futuro. Ou fazemos_esSa ruptura ou não tere
mos sucesso. Além disso, eu gostaria de insis
tir: só olhar o que aconteceu com a classe 
trabalhadora, nos últimos· anos, que vemos 
isso. A classe trabalhadora teve mecanismo 
de recomposição de perdas salaríaís e conti
nuou perdendo, e isso sempre vai continuar 
acontecendo enquanto houver inflação. Esse 
é o ponto fUndamental. Tem duas caracte
rísticas a inflação; primeiro, é o mecartismo 
mais perverso de concentração de renda; se
gundo, é o maior inimígo do trabalhador. 
Entendemos que só conseguiremos prOpiciar, 
de fato, um ganho de salário ao trabalhador 
se tivennos o fim da inflação, o aumento de 
produtividade de crescimento económico. Se 
não, não há possibilidade. Por isso, entende
mos que não deveria haver dispositivos que 
assegurassem a reposição. N6s entendemos 
e somos favoráveis à livre negociação, e te
mos essa posição, quer dizer; a única maneira 
de haver ganho de salário é com o aumento 
de produtividade e com o fim da inflação, 
todos os outros são ilusórios. Assim, como 
é- ilusório achar que estavam ganhando 80% 
de rendimento da caderneta de poupança. 
Assim como é' difícil para as pessoas enten
derem que, em determinado momento, estão 
tendo um rendimento menor, mas nós temos 
quê:, em algum momento, romper com essa 
memória inflacionária. 

Outra- P~rg'i.mta a r~speito dos saldos da 
caderneta de poupança. Essa pergunta foi 
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formulada de uma maneira que coloca a se
guinte questão: nós não tomamos essa atitude 
para punir os especuladores, ainda que de 
fato nós quiséssemos evitar que aqueles que 
especulassem pudessem ser beneficiados em 
detrimento daqueles que não especulassem. 

A nossa medida não foi uma medida puni
tiva, foi um medida para se conseguir o enxu
gamento de_ liquidez, para conseguir, como 
falei no início, que o GovernO -reCoperasse 
a sua faculdade de fazer política monetária, 
ou seja, acabar com aquela coisa que eXistia 
no Brasil. 

Em todos os países do mundo existe moeda 
e existem títulos; no Brasil, até 15 ôe março, 
existia moeda indexada e existia título. Nós 
quisemos acabar com a moeda indexada, e 
por isso tivemos que atingir todo_s os ativos 
financeiros e quisemos de fato evitar que 
aqueles que por um acaso estivessem transi
tando para outros ativos financeiros, com vis
tas a escapar dessa nossa medida, que isso 
não acontecesse. 

Insisto que não se tratou de uma medida 
punitiva mas, sim, de natureza económica, 
ainda que quiséssemos que não fossem favo
recidos aqueles que, de fato, estavam especu
lando. 

Quanto à questão dos incentivos fiscais, 
eu gostaria de deixar bem clara, aqui, a posi
ção que entendemos que o BraSil tem dife
renças sociais e regiona-is cjue não vão se re
solver simplesmente com os mecanismos da 
economia de mercado. 

A economia de mercado é o objetivo do 
Presidente Fernando Collor. Ela está presen
te em todas as nossas atitudes, mas também 
temos presente que, dadas as profundas dife
renças que o Brasil apresenta, em termos so
ciais e regionais, é preciso 3.lguma interven
ção do Governo em alguns setores, para mi
norar essas profundas diferenças sociais re
gionais. Isto para Pizer que consideramos que 
o problema regional, o problema do Norte 
e Nordeste é um problema importante e me
rece toda a consideração do Governo. Ape
nas pretendemos mudança fundamental em 
relação à política feita até hoje. E- rião me 
refiro apenas à questão regional, mas tam
bém em relação cro ãspecto social. Queremos 
sair da política assistencialista, da política car
torial, da política demagógica para uma poli
tica efetiva de desenvolvimento. Estamos 
agora elaborando o Plano Plurianual. Inclu· 
sive temos prazo constitucional pcira apre
sentar o Plano Plurianual ao Congresso, e 
nesse Plano estarão nossas propostas para o 
desenvolvimento do Norte e Nordeste. 

Dentro dessa perspectiva, dentro da pers
pectiva de que é um problema importante, 
um problema que merece a atenção do Go
verno, de que ele não vai ser resolvido e dei
xado simplesmente sozínho. Mas essa atua
ção tem que ·ser de uma maneira diferente, 
tem que ser de uma maneira modérna, de 
uma maneira eficiente e não de uma maneira 
assistencialista e paternalista, que vigorou 
por todos esses anos, inclusive, às vezes, dan
do espaço a toda a série de impropriedades 
e corrupções. Refiro-me a incentivos que fo-

ram dados sem atenção a prioridades, sem 
estar dentro de 1.lJll programa de Governo, 
que foram usados io.deviclamente e _daí em 
adiante. 

Ao retirar os incentivos, pfetendemos que 
agora a nossa política para o Norte e Nordeste 
esteja contemplada dentro da política de de· 
senvólvimento tótal, dentro da política de de
senvolvimento global, seguindo outros crité
rios e não os-prailca~o~ _até agora. __ 

Finalmente, se não estOu- errada, a última 
pergunta que falta é mais uma vez a questão 
da garantia que as pessoas podem ter de que 
~ suas aplicações serão devolvidas. Penso 
que, de alguma maneira, já respondi a essa 
pergunta. Isso está colocado em lei e devere
mos utilizar instrumentos para que ess_e mon
tante de cruzeiros bloqueados possa diminuir 
no correr do tempo. Quando fizemos o Plano, 
entendíamos que até lá todas aS medidas já 
teriarn efetividade, o ajuste fiscal já teria efe
tividade, não só o de 1990,- mas também o 
de 1991, de forma que garantisse que pudés
semos fazer essa conversão da maneira pre
vista. Muito obrigada. 

O SR. HUMBERTOLUCENA - Agra
deço a V._ Ex-' E, a título de réplica, diria 
apenas, quanto à pergunta relacionada com 
a possível penalização dos especuladores, que 
eu a fiz, porque o que ficou daro, quando 
da edição do Plano Col\or, S~ Ministra, foi 
que - pelos comentários dos especialistas 
em economia ~ o Governo realmente pre
tendeu, ao atingii: os-titulares de cadernetas 
de poupança, com o bloqueio do seus recur
sos no Banco Central,_j~stamente punir aq ue
les que estavam especulando no over e no 
open e que, a partir de fevereiro, teriam, en
tão, transferido o seu dinheiro, para as cader
netas. Diante disso, parece-me que o certo 
teria sido que, até janeiro, os titulares de 
cadernetas de poupança não fossem atingidos 
pelo bloqueio dos seus recursos no Banco 
Central. 

Por outro lado, no que tange incentivos 
fiscais do Nordeste e da Amazónia, eu apenas 
solicitd a V. Ex• que me informasse quando 
o Governo terminaria a: avaliação que pre
tende fazer. 

EStou inteiramente de acordo com V. Ex• 
quanto àrnodifícãçõ6s na aplicação dos recur
sos derivados desses incentivos, para que ela 
perca qualquer caráter paternalista ou assis
tencialista. Acho, inclusive, como nordestino 
que sou, que os incentivos,-do Fiiior, de- agofa 
por diante, beneficiem, sobretudo, o grande 
númeró de pequenos e· medias empresários' 
particularmente na agroindústria, vbando 
aproveitar melhor a infra-estrutura que foi 
ali financiada pelo contribuinte, a nível de 
rodovia, a nível de çletrificação rural etc; 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO ....- A sua réplica me lembrou 
que deixeí de responder urna questão,_ que 
foi a sua pergunta sobre quando seriam libe
rados 05 recursoçdo orçamento do Finor Fi
nam, de 1990. EsSes recursoS foram libera
dos, o que estava previsto no orçamento. 
AConteCe que, cOfuo os outroS recursos, eles 

ficaram blOqueados. Estamos fazendo uma 
revisão orçamentária e depois de-ssa revisão 
os recursos continuarão a ser liberaaOS nor
malmente, de_ acordo, enfim, com o alidi
mento normal das liberar:r-ões do Orçamento 
da Uníão. 

Em segundo lug~r. voltando, pretendemos 
ainda este ano terminar essa revisão. Eviden
temente, como ,o prazo de suspensão é o ano 
que vem. querernos ter uma proposta para 
que seja apresentada, ou seja qual é a polí
tica, e isso deverá ser consistente, como falei. 
com o programa Plurianual que estamos 
apresentando. 

A ourra questão é mais uma questão se
mântica, mas, só para deixar claro. O que 
fizemos em relação aos ativos financeiros, eo· 
tendíamos que deveríamos fazer isso para 
combater a inflaçãO e, evidentemeote, o que 
quisemos foi evitar, poiS houve uma migração 
muito grande de recursos, de algumas aplica· 
ções que estavam no o-ver para a caderneta 
de poupança. De fato, quisemos evitar que 
esses investidores que assim agiram pudes
sem ser beneficiados. 

Nas GQndições em que fizemos o programa 
económico, em que tínhamos que preservar 
o sigilo - foi feito por seis pessoas que não 
tinham acesso a dados, não tinham acesso 
a documentos - era muito difícil naquele 
momento, fazermos essa especificação; e, põr 
isso, optamos pela medida linear, mesmo sa
bendo que essa medida linear provocaria, co
mo, evidentemente, toda medida linear pro· 
vaca um tratamento desigual. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Obriga; 
do a V. Ex' e renovo os meus cumprimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Mário 
Covas. 

O SR- MÁRIO COVAS (PSDB -SP:Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Prezada Ministra Zélia Cardoso 
de Mello eu lhe falo e lhe saúdo com muita 
admiração e_respei_to. Há várias razões p~ 
isso, mas há duiis fUndamentais. V. EX' per
tence pelo menos a dois grupos discriminados 
da sociedade: é jovem e é mulher. 

Portanto, ter aqui urna Ministra com tal 
responsabilidade, nesta Casa que não se ca
racteriza exatamente pela juventude, é, para 
todos nós, um prazer, uma honra e um privi
Jégio. 

Vou adiante. Se lhe falava com respeito 
e admiração antes, falo, hoje, com muito 
maior respeito e admiração. V. Ex~ desde 
sua primeira palavra, deixou absolutamente 
ttanqüilo o até então intranqüilo Líder do 
Go"verno,"JoséiB:náCio Feireira. Mostrou que 
aprendeu com muita rapidez, depois da vota
ção da Medida Provisória 168, tal qual chegou 

__ ao Congresso"; sem que tfvessernos incluído, 
como constava no Projeto de Resolução, uma 
comissão do Congresso que acompanharia o 
Plano a cada 15 dias, o que evitaria o trabalho 
de V. ~X' de passar pelo dissabor de estar 
aqui, nesta tarde que afinal tratava de coisas 
secundárias como seguro-desemprego, como 
estabilidade etc. 
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Mas, a rigor, como entregamos nas mãos 
de V. Ex', nas boas mãos de V. Ex•, a totali
dade da gerência do Plano, aprovando a Me
dida Provisória 168_ tal qual ela veio, e valeil
do-se de um axioma que é tradicional aqui 
no Congresso Nacional e que evidentemente 
não vale para V. Ex"~ a primeira coisa que 
aprendi quando aqui cheguei - provavel

. mente V. Ex" sequer havia nascido àquele 
tempo, em 1963- (Risos) 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - Obrigada. 

O SR. MÁRIO COVAS- .•• Foi a de que, 
se um dia eu tivesse um amigo que fosse Mi
nistro e ele se encOntrasse em circunstâncias 
difíceis- o que nâo é o caso de V. Er -, 
a forma de melhorar a situação dele seria 
convocá-lo ao Congresso. Porque de tal ma
neira nós nos autopunimos como poder, de 
tal maneira nós nos cerceamos como poder, 
que, evidentemente, todo Ministro convoca
do a esta Casa leva uma enorme vantagem 
na discussão. E, sendo inteligente como V. 
Er, leva uma vantagem ainda maior. V. Ex• 
começou por exibir essa inteligência ao des
pojar-se, num gesto muito síffi.pático e, ao 
mesmo tempo, muito inteligente, da necessi
dade de fazer uma exposição inicial, porque, 
a rigor, ao fazê-lo V. EX'! eximiu-se da respon
sabilidade de nos trazer o que afinal se espe
rava que acontecesse nessa exposição inicial. 
Algumas das coisas que acabo sendo obri
gado a lhe perguntar, porque não posso fazer 
as perguntas que gostaria, já que não sei a 
exposição, que é fundamental, V. Ex•, por 
exemplo, não nos disse- e é o que esperava 
que esta exposição inicial traduzisse -exata
mente qual a situação hoje? 

Tenho um doclimento do Banco Central, 
emitido em 30 -de março de 1990, pelo qual 
tenho o absoluto conhecimento do total de 
moeda, sob todas as formas: 113 bilhões de 
dólares, 80 6ilhões de--dólares re-tidos, cerca 
de 33 bilhões de dólares disponíveis~ ou seja, 
algo, como V. E~ declarou há pouco, em 
torno de 7% do Produto Interno Bruto. Mas, 
realmente, não sei quanto há disponível hoje. 
E a Nação não sabe quanto há. 

E era exatamente no instante em que co
meçamos aqui ou ali, a temer pelos boatos 
que correm, que este anúncio, esta definição, 
esta transparência se faria- conveniente. E· 
quando começa a aparecer com clareza até 
onde o Congresso abriu mão de prerroga
tivas; ao invés de nomear uma comissão para 
o acompanhamento do Plano, preferiu dele-
gar ou enviar ao Executivo, como um todo, 
a sua gerência cabal e total. Não que ela não 
esteja em boas mãos, pelo contrário. Mas, 

· a rigor, este Poder, que ~ .. -tão criticado por 
outras coisas, acaba por não ser criticado exa
tamente por abrir mão das suas prerrogativas. 

Gostaria de saber de V. Ex•, por exemplo, 
e sou obrigado a perguntá-lo, que tipo de 
cruzados novos foram transformados em cru
zeiros e quantos; segundo, a sua origem? O 
que aconteceu, a nível dos Governos federal, 
estaduais e municip3is? O que aconteCeU~ a 
nível da. compra de cambiais? O que aconte-

ceu, a nível de autorizações especiais? O que 
aconteceu a nível das emrpesas? 

Há pouco V. E~ nos falava que a liquidez, 
hoje, se encontra em tomo de 14%, embora 
acrescentasse, em segUida, que é difícil a um 
economista-jUlgar, com eficiência, qual é o 
nfvel de liqUidez desejado. Até, porque, o 
que está em caderneta de poupança - que 
eu acabo de saber- foi "retido, não em -fun
ção da especulação e, sim, em função da dimi· 
nuiçáo da liquidez - palavra, também, de 
V. Ex• - a rigor é um disponível não dispo
nível. Representa uma reserva que, por 
exemplo, se usa quando se compra a casa 
própria. E é por isso que a construção civil 
parou, é porque ninguém compra a: casa atra
vés do fluxo __ d_e_ renda, através do salário; 
compra se tiver, pelo menos, 40 ou 50% do 
valor da casa poupado, acumulado. E, no 
instante em que se especula que já não há 
1 cruZado novo das empresas retido. Surge 
a seguinte dúvida: será que estamos com re
tenções, apenas, recaindo sobre esta perma
nentemente vigiada classe média? Será que, 
apenas, as pessoas físicas é que fiCaram com 
o seu dinheiro retido? 

O que eu_ esp-erava --é que, na exposição 
inicial, essas coisãS-ficassem bem claras e, 
até, os métodos pelos quais os cruzados foram 
transformados em cruzeiros. FíCO tranqUilo 
que V. E~ tenha esses dados. V. Ex' em 
determinado instante da resposta anterior, 
afirmava, exatamente, que diariamente afere 
os dados de natureza económica. Portanto, 
esta é alguma coisa que eu gostaria de ter 
visto já lá no início, porque ela nos permitiria, -
inclusive, o trampolim necessário para, a par
tir das respostas, tentar formular as nossas 
próprias questões. 

Eu gostaria, por exemplo, de saber como 
é que ariâa- a _queStão do desemprego, e o 
desemprego aferido até mesmo _em termos 
do ajuste, tendo em vista a redução da jorna
da de trabalho. Quando se reduz a jornada 
de trabalho em 25%, tudo se passa _como 
se estivesse desempregado um empregado a 
cada 4, de fârma- que eu gostaria de saber 
como anda esse nível de desemprego, e certa~ 
mente o Governo tem um controle sobre isso, 
porque afinal este é um dado de tremenda, 
de enorme importância para a economia na· 
cio na I. 

Eu gostaria -de· saber, por exemplo, como 
é que o Governo vê esse deser!J-prego incidido 
nos dois extremos do espectro de competên· 
cia, lá embaixo, na mão-de-obra não qualifi· 
ciada, na construção civil ou setores como 
tai, e aqui em cima, onde se acumula a íriteli~ 
gência nacional em setores como a informá
tica, como as consultarias ou como as indús
trias de bem de capital. 

Eu gostaria, por exemplo, de saber da Mi
nistra, e era isto que eu esperava na exposição 
inicial, se o déficit· público está sob controle 
e em que termos ele está sob controle: E 
vi, com muita satisfação, não cOm tanta infor
mação, ·mas com muita satisfação, que a mi· 
nha visão-sobre a inteligência da Ministra fi
caVa-reafirmada no instante em que, de forma 
muito simpática, como todos os seus gestos, 

ela :>e desobrigou, no início, de fazer: a sua 
exposição. Se a fizesse. quem sabe, eu· pode
ria fazer algumas perguntas. Por exemplo por 
que é que não se usou, cotno mérodo de trans· 
formação de cruzados em cruzeiros, o leilão? 
Desde que foi editado Plano, a Ministra_ já 
editou 37 -portaria para efeito de liberação 
de se_tores. de recursos neste ou naquele se
tor. .. 

A SR• MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
D(l MELLO -São 36. 

O SR. MÁRIO COVAS - São 37, Ministra. 
Uma delas. é verdade,_retirando o que 
foi dado à 260, portanto, 36 concedendo e 
uma delas retirando; coisa que eu acho que 
podemos discutir, é uma pergunta também. 

Mas, afinal, não seria mais lógico para 
transformar os cruzados em cruzeiros. que, 
desde logo, ~e atribuísse a essa moeda o valor 
que o mercado lhe desse? _Afinal, três dias 
depois da edição da Plano, na segunda-feira 
seguinte, eu via nos jornais, para surpresa 
minha, o seguinte: "Dólar no paralelo: cento 
e dez cruzados novos ou sessenta cruzeiros. 
Em outras palavras, os jornais figuraram isso, 
pode até não ser verdade, eu não compre 
dólarei de forma que não sei, mas IQe garanto 
que estava no jornal, eu li. De forma que 
alguma coisa se reconstituiu com alguma rapi
dez no mercado de especulação, mas de qual
quer maneira não parecia mais lógica que 
neste_instante, se desde logo, a própria lógica 
do mercado, hoje fator de cimentação de to· 
das as posições e de todas as decisões, definir 
uma paridade entre cruzado novo e cruzeiro 
não_ seria mais lógico que a abertura para 
cruzeiro fosse feita pelo mecanismo de leilão, 
de tal maneira que o dinheiro voltasse em 
cruzeiros, esterelizando uma moeda, a qual 
ouvi a Ministra çhamar algumas vezes de 
"moeda gasta e usada? 

A Ministra, como c-u disse, editou36 porta
rias~·uma delas foi a de n" 260, a qual fazia 
referência há pouco o preclaro Senador Mat
ta Machado. A Portaria n~ 260 suspendeu 
uma série de conversões autorizadas por por· 
tarias anteriores. Tentemos estabelecer a se
qüência num determinado instante, exala
mente no dia 12~4-90, o Congresso aprovou 
a Lei nD 8.024, que_ na· sua origem, era a Me
dida Provisória n? 168, e essa Lei n~ 8.024, 
dizia o quê? Dizia o seguinte em seu art.18: 

"O Ministro dã Economia, Fazenda 
e Planejamento poderá alterar os prazos 
e limites estabelecidos nos arts. 5o, 69 
e 7o, ou autorizar leitões de conversão 
antec_ipada de direitos em cruzados no
vos, detidos por parte do público, em 
função dos objetivos da política mOne
tária e da necessidade de liqüidez do sis
tema." 

Todos nós, no mesmo instante em que isto 
saiu 1 nos assustamos. ~erá que entregamos 
à Ministra, pOr mais competente que seja, 
a tarefa de estender, ad infmitum, ou dimi
nuir, aumentar, ·dilatar, diminuir os valores, 
aumentar os prazos? 
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Bem, acabei lendo no jornal que, por força 
da inspiração de alguns líderes ligados ao Go
verno, o Presidente da República editou uma 
outra medida, que tinha por objetivo !imitar 
Ministro. Nem mesmo a Ministra deste Go
verno tem toda esta liberdade. 

De forma que ela ficou limitada. não pode
ria aumenta-r, só poderia diminuir os prazos 
e os valores. 

Em outras palavras, podia apenas conceder 
além do que a lei já determinava. 

Posteriormente, vieram aqui aS -Meaida 
n"~172, 174, que não chegaram a ser votadas 
em data de 3 de maio de 1990, foi emitida 
a Medida Provisória 180; que buscou resolver 
esse problema, modificando aquele art. 18. 
E dizendo pelo art. 18 uma coisa um pouqui
nho diferente: 

"0 Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento poderá: 
1- reduzir cada um dos prazos e ele

var cada um dos valores estabelecidos 
nos art. 59, 6" e 7~; 
II- autorizar leilões de conversão; 
III- autorizar, por motivos de rele

vante interesse público ou--social, e me
diante portaria, outros casos de conver
são e de transferência de titularidade. 

(O Sr. Presidente faz soar a campanhia.) 

O SR. MÁRIO COVAS - V. Ex• vê que 
eu tinha razão quando dizia, inicialmente, 
que não é ,facil discutirmos aqui, não é fácil 
obtermos as informações que gostaríamos. 
Mas, rapidamente, vou apenas tentar com
pletar o raciocínio relativo à Medida n? 260. 

A partir da 180, que foi editada, como es
tou dizendo, no dia 17 de abril, no dia 3 
de maio, veio a Portaria 2_60, Cii}O- caput é 
o seguinte: 

"A Ministra de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 87, pará
grafo único, inciso II, da Constituição, 
art. 18, inciso III, da Lei n~ 8.024, -de~ 
12 de abril, com a redação dada pelá 
Medida Provisória n~ 180, resolve cance
lar as portarias pelas quais1 usando desse 
dispositivo, tinha alterado prazos e alar
gado transferências." 

Ora, a lei lhe dava realmente a prerrogativa 
de pôr portaria, alterar os prazos, evidente
mente diminuindo-os, aliás a lei diz isso, e 
alargar a possibilidade de transferência. No 
instante em que V. Ex~ fez a portaria, alargan
do, não lhe parece claro que, usando o mes
mo dispositivo, V. Ex• não estava impedi~a 
de fazer o contrário? Não havia nada que 
lhe obrigasse a conceder. A lei lhe permitia 
conceder, mas não lhe permitia retirar. Por
tanto, depois de concedida, podia V. Ex" fa
zer uma portaria, ao arrepiOOa leT;--invocando 
dispositivo da lei que s-ó lhe permita alargar, 
para cancelar aquilo que estava feito? 

Infelizmente, vou passar ãs mãos de V. 
Ext apenas para uma ajuda. O Senador Jamil 
Haddad, aqui, ao falar, inicialmente fazia re
ferência a um vazamento, que não conheço, 
mas tenho uma informação que talvez sirva 

à Ministra, se for do seu interesse. Na revista 
IstoÉ Senhor aparece a fotografia de um cida
dão, com __ os seguintes dizeres: 

"Por volta das dez e trinta da segunda
feira, dia 12, antevéspera do feriado ban
clriõ, -Te_6filo Pereíra, dii-etor de uma 
empresa paulista de assessoria de marke.. 
ting e comunicação, recebeu um telefo
-nema de um iimigo de BrasOia: "Tire 
todo o seu dinheiro do banco e guarde 
debaixo do colchão", dizia o amigo. 
"Não me pergunte porque; mas acredite 
ern mim." 

E por af vai. com a alegria manifesta do_ 
Sr. Pereira, que acabou, por antecipação, 
com algo que reputo de uma velocidade ex
traordinária, sabendo daquilo que ia acon
tecer. 

De forma que, se V. Ex• quiser fazer uso, 
depois lhe forneço isso, a informação não 
é minba, é de uma revista respeitável; está 
o notne do cidadão e até mesmo a su~ simpá
tiCa fotografia. 

Desculpe-me por ter-me alongado tanto: 
mas é como eu -disse: esj:>erava sabei esSes 
dados na~exposição inic~al da Ministra, que 
-sei seria extremamente honrosa e profunda
mente esclarecedora para todos nós. 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - Vou tentai colocar todas as 
respostas, agradecendo ao Senador as pala
vras Úlictais, e dizendo que, na verdade, em 
nenhum momento pretendi eximir-me de 
apresentar os dados. Como eu disse achei 
que dado o próprio andamento do programa 
económico seria mais produtivo qUe usásse
mos o tempo em perguntas e respostas que 
eu pudesse esclarecer, até porque havia pedi
do ao Presidente que de fato usássemos o 
período regimental, porque tenho que voltar 
ao Ministério da Economia, onde muitas coi
sas me aguardam. 

Então, preferi úsar o tem-po para responder 
perguntas ao invés de falar. 

De_qualquer maneira, de fato temos esses 
dados e me proponho a mandar depois ao 
Senador. 

Poderia falar rapidamente, a posição de 
abril, temos todos os números aqui, em valor 
de final de período, em crpzeiros bilhões: 
"Foi usado para conversão de folha salarial, 
33~9 para fundos e pensionistas, 90.6, ~para 
contribui_ções previdencíárias, 57.5; para im
postos, 291.3, para entidades beneficentes, 
28.5; setor externo, 84 cadeneta de poupan
ça, 218.2; depósitos a prazo, 10.7; BNDES, 
nada e váríos outros hf:ns, mas eu demoraria 
muito Se fosse lê-los todos, perderia muito 
tempo e não poi:Jeria responder a outras ques
tões._ Mandarei os dados a V. Ex' e ao Presi
dente da Mesa, referentes aos 14% do PIB, 
posição de abril. Então, esses são os dados 
referidos e que a Nação não sabe quais são. 

o A outra questão é a referente ao dólar. 
Eu estava procurando, aqui, e, infelizmente, 
não me passaram todos os dados, mas temos 
também um levantamento, um acompanha
mento diário. 

Não é verdade. No dia 19:de março o_dólar 
cãiu violentamente. Não tenho, aqui, o nú
mero; ctepois, também, mando para V. Ex· 
Mas, só para se ter uma idéia: por exemplo, 
um mês depois, no dia 18 de abril, o ágio 
do paralelo em relação ao câmbio oficial era 
de 32%; no dia 19 era de _3_0%; no dia 20 
era de33.1%, e assim por diante. Tenho esses 
dados. Nunca houve esse número que foi aí 
c-olocado de 120%. -

Em relação à questão das portar"ías essa 
é uma disCussão que, na verdade, seria quase 
que jurídica. 

ComO falei aqui, ao responder à primeira 
pergunta, a minha consultada jurídica enten
deu que era poSsível que isso fosse feitO; en
tendeu que era possível fazer a suspensão 
das portarias com base no que estava existin
do, e que, na verdade, depois a medida provi
sória que veio a mOdificai, convalidou os atas 
e entendeu que era possível suspender; na 
verdade, tornar insubsistente um daqueles 
itens da portaria._ _ 

Depois, posso fazer isso, comprometo-me 
a fazê-lo, peço a minha consultaria jurídica 
uma nota. técniCa, dando um arrazoado me
lhor do que aquele que, não sendo advogada, 
poderei aqui responder ao Senador, e tam
bém me comprometo a envia-lá ao Presidente 
do Senado e ao senador Mário Covas. Mas, 
realmente, como eu disse, fiz isso baseada 
no parecer da Consultaria Jurídica da Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional, que en
tendeu que eu poderia fazer. ComprometO
me a mandar o arrzoado, como eu disse, e 
comprometo-me, também, a mandar os da
dos sobre a questão da liquidez, bem como 
outros dados. 

Sobre as contas públicas eu-também tenho 
aqui as informações. 

Vou, rapidamente, citar os itens mais im
portantes e, posteriormente, enviarei a V. 
Ex~ as informaçõeS mais detalhadas. 

Isso aqui é uma previsão. Só vamos ter 
certeza desse número na medida em que ter
minar o Orçamento da União. 

A previsão, antes do Plano, era de termos 
um déficit de 8% do PIB. Com o ajuste pro
movido pelo Plano, a expectativa é de termos 
um superávit de 10%-do PIB. 

A composição desse ajuste é a seguinte: 
aumento de receitas, 4%; de redução de des
peSas, 3,5%; sendo uma parte de custeio e 
investimento, outra parte de juros internos 
e outra de juros externos; e o terceiro item 
é a venda de ativos, que deve resultar em 
um valor de·2-,5%. Isso soma 10%. 

O ganhO fiSCal permanente é de 6%. Des_
ses 10% é dedUzida a venda dê: ativos de 
2,5%, que entra uma só vez, e o aumento 
de receita restrito a 1990, que é de 1,5%. 

Daí deriva a necessidade de ajuste que es
tamos supondo para 1991 de 1% em função 
de completar esse quadro que é restrito a 
1990 a composição do ajuste. 

Em 1991 teremos, também, o aumeó.to de 
receita, a redução de despesas e a venda de 
ativós. Na verdade, deyeremos acabar o ano 
de 1991 essa é a proposta que está embutida 
na LDO que fof nlandada parã o Congl-esso 
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e agora está sujeita a emendas e deverá ser 
votada com 1% do PIB de superávit. Esses 
dados poderei enviar ao Senador depois, es_
tão todos disponíveis. Temos, de fato, esse 
acompanhamento de uma forma bastante fre
qüente. Gostaria só de juntar esses dados 
para qualificar algumas afirmaç-ões que foram 
feitas. -

Em primiro lugar, gostaria de .esclarecer 
bem a questão da poupança, a questã_o de 
ser punitiva ou não. Tomamos uma at1tude 
de fazer uma reforma monetária, e essa re
forma foi feita para atingir os objetivos que 
tínhamos de combate à inflação. No âmbito 
dessa reforma monetária, colocamos a refor
ma da maneira mais abrangente possível, 
atingindo todos os ativos financeiros para evi
tar que aquelas pessoas que especulassem puw 
dessem ser beneficiadas vis-à-vis outras pesw 
soas físicas e jurídicas que não especulassem. 

Na minha réplica à pergunta do Senador, 
coloquei que, na verdade, estávamos entran
do na possibilidade de travar quase que uma 
discussão semântica, porque o que eu gosta
ria de enfatizar iSSo rião é coiltradit6río, por
que com o que dissemos no infciõ da apresen
tação do programa é que a reforma monetária 
foi feita com o objetivo de carátereconómico, 
consistente com aquilo que julgávamos ne
cessário para combater a inflação. Quer di
zer, ela não foi feita com um sentido punitivo. 
Tomamos medidas sim em relação à cader
neta de poupança, para evitar que aqueles 
especuladores que estivessem se mov:~do de 
um ativo a outro pudessem ser benefiCiados. 
Eu queria deixar isso claro. 

A segunda qualificação que gostaria de fa
zer é em relação à questão da liquidez. Gosta
ria de insistíi nó-seguinte, acho que é difícil 
hoje para um economista dizer qual é o_ nível 
de liquidez desejaÇo, por causa exatamente 
da mudança de parâmetros, da mudança de 
comportamento dos agentes econômi_c~s. 
Mas corrsidero que essa liquidez que nós te
mos de 14% é uma liquidez que agora p.ode 
ser objeto de controle do Guv_emo, através 
de polftica monetária. 

Isso é importani·e, e gostaria de me esten
der um minuto sobre isso, porque é muito 
importante, vou insistir nesse poritO. O que 
nós tínhamos antes de 15 de março era uma 
situação em que era impossfvel ao Go:y~~o 
fazer polftica monetária. QUalquer política 
monetária que o Governo fizesse era autofá
gica, porque a única polítiCa rii:"Onetá~a qUe 
ele podia fazer era a política monetária de 
elevar taxas de juros, que acabava rebatendo 
no próprio Governo, por víli da dfvida inter
na. Na verdade, se nós tivéssemos optado 
no nosso programa econômicd em fazer um 
ajuste fiscal, sem nenhuma medida na área 
monetária, nós terfamos como.resultado que 
depois o que deveriámos fazer para- Política 
monetária resultaria num aumento que basi
camente comeria todo o ajuste fiscal que nós 
tivéssemos feito. Então, é por isso que nós 
optamos pela reforma monetária, porque ela, 
na verdade, dá ao GOverno de nov~ instru
mento, para fazer, quando assim o desejar, 

política monetária, através dos instrumentos 
clássicos. 

Amanhã, segunda-feira, terça~feira, todos 
os dias, o Banco Central está usando os ins
trumentos de que dispõe para regular a liqui~ 
dez do mercado, quando assim entender con
veniente. 

O Senador coloca sua preocupaçãO, em 
que pese a confiança que ele possa ter de 
que esteja em boas mãos, de que foi dado 
ao Ministérío da Economia, com a Medida 
Provisória n? 168, um exc~ssivo poder. E isto 
é verdade._Ser:ía impOssível tentar negar isto. 
É importante qUê fique bastante claro para 
a sociedade em geral o porquê e a necessidade 
de isso ter sido feito. E aí eu gostria de reite
rar uma êolocação que já fiz: 

Estávamos caminhando celeremente para 
um processo de hiperinflação, que, na verda
de, significaria as experiências· históricas es
tão aí a destruição total das riquezas existen
tes. a desorganizaç_ão total das relações so
ciais. Quer dizer, a medida que tomamos vi
sava req!perar ao Estado o controle sobre 
a moeda, que~ no fundo, é o atributo maior 
de soberania no Estado. Nesse contexto, de 
fato, acabou sendo uma medida forte, dura, 
mas que deve ser vista como um·a necessid~de 
de preservar as instituições, , e eu diría até 
de preservar a democracia, a natureza das 
relações sociais, dando ao Estado novamente 
esse controle sobre a moeda. Entendemos 
e sempre quisemos colocar isso de fato, do 
meu ponto de vista, por todas as minhas con
vicções, convicçõi::_s inclusive históricas, eu 
pretendo e aproveito, aqui, para também me 
referir a uma pergunta que me foi colocada 
e·, éu lembrei, agora, que deixei-de responder 
no meio, que foi a questão do pra:cesso de 
privafizaÇãO,-pOr que n6s vetamos aquele dis
positivo que facultavâ ao Poder Legislativo 
vetar o processo. · 

Nós pretendemos ter em todas as atitudes 
do Ministério da Economia e isso é um com
promisso meu, é um comproinisw de Gover
no, é um cOmpromisso da equipe a maior 
transparência possível, os dados sempre esta
rão disponíveis à sociedade, ao Congresso. 
Eu não me furtei a vir aqui nem quando fui 
c:;;onvocada pela Câmara dos Deputados, nem 
nesta ocasião~ às vezes respondendo até per
guntas que extravasam aquela para a qual 
eu fui convOcada, as razões pelas quais eu 
;ui convocada, é minha disposição , é a dispo
siÇão da equipe, atendendo inclusive às dire
trizes emanadas do Presidente da República, 
que nós tenhamos com o Congresso a relação 
mais límplida, a relação mais transparente 
e a melhor relação possível. Os dados estão 
disponíveis, e eu não me furto, em nenhum 
momento, a colocar estes dados e essas porta
rias ã 'que o' ifüStre Senãdoi- se rêferiU, íriclu
sive colocando que poderia, neste' momento, 
ter havido alguma utilização excessiva das 
postarias. Isso foi simplesmente i:o'm O intuito 
de ateod~r àqueles casos mais emérgentes pa
ra fins hU.mãiiitáriós que chegaram ao Minis~ 
tériõ da Economia. 

Não há dúvida, e ,eu devo declarar aqui, 
com muit~diumildade, que eu acho que fica 

um poder discricionário e um poder de arbi
trariedade sobre o Ministro da Economia ou 
a Ministra da Economia, que não é conve
niente, mas dadas as condições, foi o que 
se impôs, digamos assim, historicamente, que 
fosse feito, e nós temos que conviver com 
isso. 

De nossa parte eu lhe garanto, Sr. Senador, 
nós pretendemos conviver com isso da ma
neira mais transparente possível, mais demo
crática possível. Esteja certo de que não me 
furtarei-a, no momento em que V. Ex' quiser, 
sentar e dizer quais os mOtiVos que me leva
ram a baixar cada uma dessas portarias e 
quais. os motivos que me levaram a suspender 
as portarias. Infelizmente, não terei tempo, 
neste momento, para fazê-lo. 

Mas em todos os momentos, todos os pedi
dos que foram colocados ao Ministério da 
Economia, nós, depois de análise, entendew 
mos que eles, de fato, representavam razões 
de interesse humanitário, de interesse social 
e de interesse econôrit.ico, como' foi a· cáso 
da questão do BNDES e a da questão de 
transferência de titularidade dos consórcios, 
que eram importantes. 

Então, fiz aquilo que me era dado fazer, 
da maneira que me foi possível fazer. E reite
ro, estou disposta a sentar com o ilustre Sena
dor para justificar cada uma das portarias, 
ou justificar à sociedãde, sempre que assim 
me for exigido. 

Acho que falei sobre todos os pontos e 
fico com o compromisso de enviar ao Senador 
e à Presidência, do senado todos os dados 
que estão disponíveis, hoje, no que se refere 
ao ajuste fiSCal, no que se refere ao que foi 
convertido, no que se refere às nossas prevj
sões para o ano de 1990, para o ano de 1991, 
e também os dados em relação ao comporta
mento do dólar no paralelo, que afirmo infe~ 
lizmente não tenho o dado aqui que não che
gou aos níveis colocados pelo ilustre Senador. 
Muito obrigada. 

O SR •. MÁRIO COVAS -Não é propria
mente uma réplica. A rigor. os níveis não são 
fundamentais. O _que eu queria estabelecer 
é que três dias depois do Plano havia em 
funcionamento um mercado paralelo do dó
lar, quando havia uma cotação em cruzados 
novos e outra em cruzeiros. 

E dev:o dizer a V. Ex' que provavelmente 
me expliquei mal! Em nenhum instante eu 
critiquei V. Ex• pelas 31 portarias; elas'aten
dem a casos humanitários, tão humanitiírios 
que a totalidade deles ou grande parte deles, 
constava, do PrOjeto de Lei de Convêrsão 
que o Congresso rejeitou atf aprovar a Me
dida Provisória 168. O Executivo fez um pou
co maiS ou menos aquilo que o Legislativo 
havia feito e que acabou por não aprovar, 
porque foí derrotado o Projeto de Lei de 
Conversão. 

Eu quero dizer também a V. Ex~ o seguinte: 
desejo ardentemente, tanto quanto V. EX", 
e lhe falo isso com total sinceridade, que o 
Plano tenha integral sucesso. Reafirmo e rei
tero aqui o meu respeito por V: Ex• e lhe 
digo que se M·uma possibilidade grande de 
que ele tenha sucesso isso se deve exatamente 
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por estar sendo conduzido por mãos tão com
petentes quanto as de V. EX" 

EU gostaria apenas de fazer uma pergunta 
que não chega a ser Lima pergunta, isso é 
alguma coisa a que me impus, mas eu acho 
que, de qualquer maneira, eu me estendi de
mais e não devo avançar nessa direção. 

Eu deixo os meus agradecimentos para a 
· Ministra e espero, oportunamente, contar 
com a intimidade desses dados, de forma a 
que o Congresso pOssa realmente acompa
nhar o trabalho que o Executivo vem reali
zando nessa direção. 

De resto, fico muito giato à paciência e 
à elegância da Ministra. 

A SR• MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - Muito obrigada. Só queria 
fazer mais um comentário que deixei de fazer, 
em relação à questão do vazamento da publi
cação da Isto É eu li essa publicação, sou 
assiante da Isto É.? 

impostOs que o Tesouro deverá receber, es
pecialmente daqueles que náo gostavam de 
cumprir com suas obrigações fiscais. 

Esta a minha missão aqt.ii no Plenário desta 
. Casa. 

'~SRA. MINISTRA ZÉUA CARDOSO 
DE MELLO -Muito obrigada. 

Concordo. -
Talvez a origem de tudo isso tenha sido 

o fato de nós havermos referido à possíbi
Iidãde de fazermos- uma reforma tributária. 

Evidentemente, o objetivo que temos é o 
de equilibrarmos as contas públicas e fazer
mos iStO teritando harmonizar isto com os 
nossos de justiça fiscal, de não haver aumento 
de impostos que seja excessivo ou que seja 
incompatível com esses objetivos de justiça 
fiscal. Registro a preocupação de V. E~ e 
a terei presente nos estudos que faremos. 
Obrigada. 

O SR. AFONSO SANCHO -Obrigado. 

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência que é ocu
pada pelo Sr. Mendes Cana/e, Jr Secre
tário. 

· Eu já disse isso várias vezes, inclusive tive 
oportunidade de dizer "isso guarido estiVe nã 
Câmara dos Deputados. Eu considero que 
não houve vazamento, trabalharam poucas 
pessoas neste plano e as pessoas que tinham 
conhecimento do plano são pessoas de abso· 
luta confiança e que já, individualmente, co
locaram à disposição da sociedade o registro - -(i SR~ PRESIDENTE. (!Vúni:ies Canal e) -
do que aconteceu cm suas próprias. contas Concedo a palavra ao nobre Senador José 
bancárias e de seus familia~es. quer dizer, Fogaça. 
eu li isso que saiu na Isto E, há outr()S casos pS~.JOSÉFOGAÇA(PMDB-Rs:sem 
desse tipo, há inclusive denUncias maiores, revisão __ do orador.) - Sr:.__P.residente, Srs. 
mesmo assim estamos apurando, porque con· Senadores, Sr" Ministra, objetivamente, sem 
sideramos que isso é fundamental, é funda· . aludiJ;: mai.Q_r_es cQntentários, gostaria de colo
mental inclusive porque nós acreditamos e car três questões. 
temos absoluta convicção de que não houve A primeira delas se refere à questão da 
vazamento. Agora. esse tipo de coisa que .desindexação que vigora hoje no País. Até 
vazou, muitas vezes, pode ser um golpe de o dia 15 de março, todos os valores mane
sorte, de_ intuição. Na verdade, havia uma tários referentes a salários~- corieção mone
especulação multo grande sobre o que seria tária, tirihãm -índices referendais de ieajuS
feito. Então, há fatores que podem escapar tes. Hoje, as notíciais nos jornais criam uma 
ao nosso controle, como issQ, u_ina iilt:liição situação babélica, confusa e uma_ grande inse
de alguém • um golpe de sorte, um telefo~ gurança do ponto de vista económico e jurí-
nema que pode ter sido dado. dica no País. 

Enfim, eu gostaria de dizer que, por força O IBGE divulga uma inflação, de 16 de 
até de um requerimento que me foi feito pOr março a 15 de abril da ordem de 44,20%; 
um Deputado, nós estamos averiguando se . o Diciss-e argumenta que a inflação foi de 
houve algum vazamento. Por enquanto, eu 24,28% e hoje os jornais trazem a informação 
trabalho com a confiança que tenho em mim de que a Fipe calculou para o mês de abril, 
própria e nos-assessores que trabalharam co- no período de 1~ a 30, uma inflação de 3,29%. 
migo na elaboração do plano económico. O Governo dá, como índice, para pré-fixação 

zero por cento. A pergunta é_ simples e obje-
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) tiva. 

- Concedo a palavra ao nobre Senador No dia 1~', os poupadores em caderne1as 
Afonso Sancho. de_ poupança que no dia 19 têm o anivesário 

O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE. de suas cadernetas, terão que índice de rea-
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, juste? E os salários? Os tri6ilbadores que 
Sr' Ministra, inicialmente, desejo congratu- receberem seus salários no dia 5 de junho, 
Iar~me c_om V. Ex~ pelo belo trabalho que que índice de reajuste terão eles em relação 
está realizando à fr~nte do Ministério da Eco- ao mê"s de maio? _ _ _ __ _ 
nomia. -A segunda queSt:!o que gostiría de propor 

Entendo que essas adequações que estão à Ministra é a respeito do período de 18 meses 
sendo feitas são necessáriaS. O Plano poderia para o blo-queio dos ativos financeiros. Parece 
sen:iecimenttr armado; ·raiando vuigaltffen:te; qu-e o Governo insiste em assegurar- e colo-
O Plano teria que sofrer essas adequaç-ões. ca_isso sob palavra de honra- afiança com 

Szi Ministra, meu desejo era apenas um, a palavra de honra do próprio Presidente da 
ou seja, o de fazer um apelo a V. Ex•, no República, que em setembro de 91 esses re-
sentido de que não se fizesse aumento de cursos, esses valores bloqueados, serão libe
ímposto~ aiJ.tes de se esgotar o manancial de .. rados. 

V. EX', MiniStra, não acha extremamente 
curto ou jsea_ exíguo, não acha pouco para 
um programa de combate à inflação o período 
de 18 rnese_s_? A terceira questão é a que se
refere à Medida Provisória n~ 184, que revoga 
a 180, que por sua vez tratava de alterar a 
168. 

A Medida Provisória n~> 180 trazia modifi
cações à ·168 de modo a retirar o poder do 
Ministro da Economia, o poder de alterar 
o prazo de 18 meses referentes à devolução 
dos recursos bloqueados, mas permitia, evi
dentemente, abria a possibilidade de que se 
modificassem os volumes e os limites de sa
que- das caderne:tas de poupa-nças, 

Agora, a Medida n9 184, que revoga a 180, 
que pretendia impedir que o Congre~so alte
rasse a questão da liberação da poupança, 
também abre essa possibilidade, porque um 
projeto de conversão que modifiqUe- a MC
dida Provisória n? 184 pode também intro
duzir todas essas questões. 

A pergunta é simples, também, muito ob
jetiva, muito-Cõncreta e precisa. V. E r enten
de que o Congresso Nacional deva ou não 
modificar essa Medida 184, de modo a am
pliar o limite de saque da caderneta de pou
pança'? São essas as três questões que gostaria 
de colocar a V, Ex• 

A SR• MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO- Vou come_çar pela última. 

Sempre nos opusemos à questão da cader
neta de poupança, porque teria um impacto 
muito grande pelos dados que.temos. Se_ho_u
vesse, por exemplo, uma liberação de depó
sitos da caderneta de poupança de até 100 
mil cruzeiros, isso daria um impacto adicional 
sofife a qualidade de moeda em circulação, 
em porcel_!tagem de MA, de 13%, 150 mil, 
37~; 50 mil, 69%, e asim por diante, 
, B11:tendemos que esse impacto de aumentar 
13% à jáCircuração; à liquidez que já existe 
na economia, é- incompatível com· a·piw.Lo 
eicóilómíco, teria um efeito muito grande na 
liquidez hoje existente. Por isso, temos insis
tido nesse ponto e entendemos que o limite 
de saqué da caderneta de poupa_n_ça não deve _ 
ser alterado. 

Na verdade, o que observamos hoje é que 
o nível de pressão nesse sentido diminuiu 
_muito, exãtamente por causa dessas famosas 
portarias que foram feítas, permitindo a con
versão de cruzados em cruzeiros para aqueles 
cas_os de aposentados, pensionistas que não 
pagam Imposto de Renda, pequenos poupa
dores, desempregados, pessoas doentes, etc. 
De fato, resolveram muitos problemas emer
genciais que tínhamos a 18 de março, à época 
em que foi implantado o plano económico. 

Portanto, entendemos que, hoje, essa nã9 
é uma questão importante do ponto de vista 
da demanda da sociedade, mas é importante 
porque teria um significado muito grande, 
um impacto adiciof:Jal, que ~ós_ entendemos 
não Sei conSistente com o programa .. 

A outra é a questão do prazo. De fato, 
nós achamos que não é pouco. Achamos que 
esse prazo que foi estabelecido é compatível 
co:rp. as nossas projeções iniciais. CoÍ!Sidera~ 

· mos que um ano e meio é o tempo de que 
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precisamos para proceder tanto ãs reformas 
de curto prazo, que já procedemos, quanto 
às reformas mais estruturais da economia. 
Quer dizer, ter consolidado até então a refor
ma do EstadÔ, te'r um outro Estado, ter con
solidado até então a·polftica industrial, ter 
consolidado a política de comércio exterior, 
ter, de fato, anunciado e começado a imple
mentar um programa plurlanual, um planeja
mento. Porque o Brasil perdeu o planeja
mento há muitos anos, não se faz mais plane
jamento no Brasil; nós precisamos recuperar 
a capacidade de o Estado fazer planejamen
to. 

Então, entendíamos à época que fizemos 
- e continuamos acreditando nisso --que 
esse prazo de um ano e meio é o necessário 
para que todas e_ssas modificações, tanto as 
de curto prazo quanto às mais estruturais pu
dessem ser feitas, pudessem ter os seus efeitos 
sobre a economia e, portanto, estaríamos 
com o ·p-rograma ·consolidado e não seria in
compatível a conversão dos cruzados em cru
zeiros a partir daquele momento. 

Finalmente, a última questãu. Os .salários, 
já temos colocado a nossa posição, o reajuste 
dos saláriois, afora o salário m(nimo que está 
previsto em lei, será acertado entre trabalha
dores e empregadOres_. Os trabalhadores sen
tar-se-ão à mesa com os índices que eles têm 
clispon(veis e os empregadores sent8.r-se-ão 
à mesa com o conhecimento destes mesmos 
índices e discutirão. Entei:tdemõS que o Go
verno não deve participar dessa negociação, 
dizendo que o índice a ser adotado é esse 
ou aquele. O índice será adotado pelos traba
lhadores e pelos empregadores em comum 
acordo. A poupança que fez anivesário agora 
vai ter um rendimento de 0.5%, porqUe a 
BTN ficou em zero. Neste més, a BTN já 
não está virando em zero e a poupança, en
fim, seguirá o indexador que era o que já 
regia os rendimentos da caderneta de pou
pança e que deverá ter o resultado deste mês. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas então é 
por isso, Ministra, que o jornal O Estado de 
S. Paulo está hoje dando a notícia de que 
já há saque_s de 200 bilhões de cruzeiros da 
caderneta de poupança. Uma vez que, se a 
inflação real é mais de 3,29% no mês de abril 
e a caderneta de poupança está pagando ape
nas 0.5%, é evidente que o pequeno poupa
dor, os. poupadores brasileiros estão sendo 
lesados. Ou seja, o poupador está sendo atin~ 
gido gravemente. Parece-me que isso gera 
uma profunda incredulidade, um profundo 
sentimento de desconfiança, de insegurança, 
a total desconfiança do crédito público neste 
País. E esta ausência de credibilidade começa 
a aparecer em relação ao Governo: 0,5% é 
o que vai pagar a caderneta de poupança, 
quando a inflação é _da ordem de 3,29%. Ora, 
isto lesa o poupador. 

Por outro lado, a ilustre Ministra acaba 
de nos dizer que o reajuste doS salários, que 
serão pagos no dia 5 de junho, será feito 
mediante negociação entre trabalhadores e 
patrões, entre empregados e empregadores. 
Mas há uma babel de índices neste País. Há 

um conjunto confuso e ~definia<;>, quase caó
tico, de estatísticas, gerando insegurança, in
certezas e unta absoluta imprecisão de dados. 
Ora, esta c_onfusão é inimiga mortal, Minis
tra, da transparência que V. Ex~ defende com 
tanta veemência e com tanta convicção. 

Eu me pergunto: num País onde os níveis 
de organização sindical são extremamente 
pobres e deficientes, os trabalhadOres da 
construção civil_do interior do Estado do __ Rio 
GranO e dO SuT, -que têm um quase nulo índice 
de organização salarial, de que modo pode
rão sentar-se ã·mesa, com Os seuS patrões, 
para negociar n(veis de reajsute compatíveis 
com a inflação ocorrida no País? Essa liber
dade de negociação, num País onde o grau 
de organização sindical é tão_ baixo e tão defi
ciente, é absolutamente contrária ão interes
se dos trabalhadores, Ministra. 

O que, parece~me, precisa ser salientado 
também, com ênfase, é que se esse programa 
prevê recessão, supõe recessão, aceita que 
há recessão-, eu me pergunto de que modo 
podem negociar os trabalhadores reajustes 
de salários n~a economia em recessão, em 
que há um exéiCi.to reserva, de mão-de-obra, 
pronto para substituir cada trabalhador. Um 
exército reserva de mão-de-obra puxa para 
baixo violentamente os níveis salariais e retira 
o poder de barganha da classe trabalhadora. 
Portanto, a liberdade de negociação não me 
parece que seja o instrumento mais justo nes
se momento, e para isso gostaria de chamar 
a atenção de V. Ex~ 

Por outro lado, quanto ao período de 18 
meses, quero dizer que nós não adotarlamos 
esse instrumento do bloqueio de valores e 
de ativos financefrOS. O alongamento do per-
fil da dívida interna poderia ser adotado por 
outros meios e por outros critérios. Mas a 
ser adotado o bloqueio de valores, a não ser 
que V. Ex• me dê um exemplO, eu não conhe
ço experiência anterior no mundo em ·que 
o período para devolução dos recursos seja 
tão exíguo e tão curto. Ou seja, há descon
fiança, hoje, entre os economistas mais reno
mados, mais sérios deste Páís, de que o Go
verno, dentro de pouco tempo, dará uma no
va tacada, um novo golpe, para alongar o 
período referente à devolução desses valores, 
porque o impacto inflacionário, a injeção de
sestabilizadora da economia seria aboluta
mente incompatível com um programa mais 
maduro de estabilização. 

Não ocorreu tal no exemplo alemão, que 
é sempre invocado. Os reichmark desapare
ceram, todo dinheiro que havia sido bloquea
do, praticamente desapareceu sem nunca 
mais voltar à economia. Fico, portanto, com 
esta dúvida, fico com essa questão ainda a 
ser melhor resolvida, melhor entendida. 

E quanto, Ministra, ao saques da caderneta 
de poupança, pãrece~me bastante claro, neste 
momento, quando o jornal Folha de S. Paulo 
notícia que o Governo já liberou, a seu crité
rio, a Seu-talante, cerca 40 bilhões de dólares 
referentes aos recursos blQqueados; quando 
o governo já libe_rou cerca de 40 bilhões de 
dólares que representam mais de 120%, hoje, 
da moeda circulante, não me parece que o 

impacto de 13% e 37% seja tão significativo. 
A não ser que s6 o Governo possa ter a mão 
sobre torneira, e que não possa o Congresso 
Nacional, como aqui se pretendia, de forma 
também transparente, mediante uma nego
ciação pública: .. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e) -
A Presidência pede a V. Ex' que conclua, 
porque o tempo de V. Ex' já está esgotado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA:....::.. Eu voU_concluir 
Sr. Presidente. 

Aqui nós já tivemos situaçõeS semelhaiites 
a essa, mas eu concluo imediatamente sem 
dúvida nenhuma, porque parece que a Minis
tra precisa se retirar do Plenário. Mas, antes 
de concluir, com a rapidez que se faz.neces~ 
sária, em função da necessidade da própria 
Ministra, devo dizer, Sr. Presidente, que hou
ve tolerância em relilção a pronuÍlciamentO 
da própria Ministra e -de outros debatedores. 
De qualquer forma~ ag~adeço a Ministra pela 
gentileza de ter-me ouvido nesta situação. 
Muito obrigado. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presi: 
dente, pediria a V. Ex~- porque estou trans
mitindo uma informação de que há telefo· 
nema urgente para Sr~ Ministra neste mo· 
mento -que suspendesse a sessão por alguns 
minutos, para que S. Ex• pudesse atender 
a esse chamado. 

Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e) -
Nâo há, absolutamente, Sr. Líder. necessi
dade de suspendermos a sessão. Já havíamos 
recebido, inclusive, informação da Sr" Minis
tra, e nós apenas vamos, agora já, consul~ 
tando a lista aqui dos oradores, promover 
a chamada do próximo inscrito. (Pausa) 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Muito obri
gado a V. Ex• 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE _MELLO - Sr. Presidente, gostaria de 
fazer uma colocação. Sobre os últimos pontos 
do Senador José Fogaça, acabei falando, só 
rapidamente. 

Muito pior do que o problema da descon
fianç;:t, o problema mais grave que enfren
tamos em relação aos aplicadores da cader
neta de poupança é o mesmo fenômeno que 
ocorreu em outras épocas, e que depende 
também do que já havia falado aqui, num 
certo momento, que é uma mudança culturaL 
O que acontece é que as pessoas estavam 
acostumadas a ver uma multiplicação ilUsória 
dos seus ativos financeiros, na verdade, com 
índices muito granàes. - -

O que eu estoU querendo dizer a V. Ex;, 
Senador, é que eu não atribuo a fulga das 
caderne_tas de poupança ao fato- de termos 
pré-fixado em zero e a inflação ser 3%, não 
é essa diferença de 3%; na cabeça das pes
soas, na verda.de, elas estavam acostumadas 
a rendimentos de 80%. Eu não esto~ que_
rendo justificar uma possível diferença que 
tenha havido entre a nossa expectativa e o 
que se verificou, é um problema que vamos 
corrigir e queremos estreitar cada- vez mais 
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essa diferença, queremos que essa diferença, 
queremos que essa diferença não exista. Te
mos que nos munir dos elementos para poder 
fixar isso de uma maneir<~: que não prejudique 
os poupadores. O que eu estou querendo di
zer é que mais imPortante do que isso é o 
problema da ilusão que as pessoas têm em 
relação a aplicaçOes rios selli at-rvoS finan
ceiros quando existe a inflação. 

Quanto à questão dos safários, no meu en
tender, na medida em que se preservou o 
reajuste. dos salários para o salário mfninto, 
na lei que aprovada, resolvemos os proble
mas que o preocupam, das categorias menos 
organizadas. Acho que, com essa definição 
do salário mínimo e essa obrigação de reposi
ção, nós, de fato, resolvemos o problema das 
categorias menos organizadas. As categorias 
mais organizadas têm, inclusive, institutos co
mo o DIEESE à sua dispo~ição, , para dar 
assessoria, para falar sobre os fudices, enfim, 
para assessorá-los na discussão com os em· 
pregadores. 

Eram esses os comentários que eu queria 
Jazer. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
Com a palavra o nobre Senador Jutahy Maga· 
lhães. 

O SR. JUTAfl\' MAGALHÃES (PSDB
BA) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr 
Ministra, vou diretamente ao assunto, sem 
qualquer tipo de comentário. 

Hoje, o jornalista Janio de Freitas publicou 
o seguinte artigo na Folha de S. Paulo: 

"Ouviu o presidente da Union Car· 
bide do Brasil, Jean Daniel Peter: .. A 
maioria das empresas não tem mais cru~ 
zados novos (o dinheiro retido em mar
ço), porque pagou todas a dívidas e im· 
postos" (porautorizaçao-·do governo). A 
UCB tinha quase NCz$1 bilhão no over, 
em 15 de março, "e já zerou essa conta", 
nada mais retido. 

O jornal ouviu um representante aos 
supermercados, Aylton Fornari: "O que 
havia em cruzados novos foi gasto no 
pagamento de impostos e dívidas con
traídas junto a fornecedores". 

O detalhado depoimento do represenM 
tante da indústria de bens de capital, em
presas de grande porte - Teophilo de 
Andrade Orth - pode ser sintetizado 
nesta frase: "A indústria de base conse
guiu converter em cruzeiros quase a tota
lidade de seus cruzados novos"bloquea
dos". Ou nesta outra, melhor porque 
considera as empresas de todos os seto
res: "A maior parte das pessoas jurídicas 
(isto é, empresas) conseguiu desblo
quear seus cruzados novos nas formas 
permitidas pelo governo'~_. 

O Grupo Votorantin; po-r exemplo. 
conseguiu desbloquear o equivalente a 
200 milhões de dólares, segundo Anto
nio Ennírio de Mofaes, atr~vés de leilões -
e troca de titulariedades_entre as coliga
das e subsidiáiiit.S do grupo". 

Eu vijci põi- ai, Sfl' Mjnistra, que os grandes 
empresários já não têm mais cruzados novos 

retidõS, e como -eu ouvi falar que o Plano 
também era para pegar grandes especulado
res vejo que a minha empregada acaba sendo 
representante de elite especuladora, porgl!_e 
ela te~, até agora, os seus cruzados retidos. 

Solicito a V. Ex~. Sr" Ministra, a seguinte 
inf~rmação: _ 

Indagações à Ministra da Econômia. 
Reforma Monetária 

1. A Medida Provisória nu 168 pretendeu 
ser o coração do Plano de Combate à inflação 
visando liquidar a especulação financeira, o 
déficit déihado do alto custo da rolagem da 
dívida pública e enxugar o excesso d_e liqui
dez. Isto posto, indago: 

a) A especulação financeira está enterra
da? O que entende por especulação? Qual 
a explicação que V. Ex~ dá á notícia publicada 
pelo Jornal do Brasil de ontem de que oover
nigjt já gira 56 bilhões de dólares? Se esse 
é o único_recurso contra o excesso ainda rei
nante de liquidez, significa que o Plano falhou 
em suas tentativas de enxugá-la? Não teria 
sido melhor, diante do vigor deste mercado, 
ter mantido intocado outro segmento do merM 
cada, como a poupança? 

b) Qual o impacto da Reforma Monetária 
sobre o déficit público? Em termos reais o 
peso dos juros sobre a arrecadação, do over, 
por exemplo, hoje, é menos ou maior do que 
antes da edição do Plano? Porque a remune
ração da poupança foi e está sendo menor 
do que a do overse esta é uma aplicação muito 
mais multiplicadora da liquidez que se pre
tende enxugar, pelo retorno cotidiano como 
remuneração aos depósitos à vista? A estraté~ 
gica adotada pode ser chamada de moratória 
unilateral da dívida pública interna? Este será 
também o procedimento quanto aos credores 
externos? 
-· c) A Reforma Monetária foi um instru
mento de enxugamento da liquidez ou deslo
camento da curva de demanda com base na 
expropriação temporária de ativos gerados 
de rendimentos? E se_ foi, como se explica 
a reanimação do mercado financeiro e de du
ráveis? A opção trágica pela isonomia, como 
alertou em recel}.te artigo o Professor Wam
derley Guilherme dos Santos, O.ão terá ape
nas redefinido os parâmetros da distribuição 
de rendimentos na economia e, portanto, até 
elevando o nível de liquidez com a maior 
emissão de moeda que se tem notícia Qa histó
ria? Quais os motivos que levaram a optar 
pela "isonomia", gerando grandes injustiças 
e iegressão de vendas entre os portadores 
de ati vos financeiros a 15 de março e não 
pela eqüidade preservando os pequenos e 
médios aplicadores, sobretudo, de um seg
mento cou_solidado do mercado financeiro 
que era a poupança? 

2. V. Er. participou e aprovou o plano do 
candidato Fernando Collor? Não crê que ele 
estaria desencantando seus eleüores __ e frus
trando expectativas quandO contrariou pal<i~ 
vra empenhada de que não mexeria na pou
pança. na PQrtobrás, na Embrater e no pró
prio over? 

São as indagações que, uo momento, faço 
a V. Ex• 

- À SRA. MiNISTRA- ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - Não vou poder responder 
a todas as pergu_nt<_ls, até porgue não consegui 
retê-las e considero que a algumas já res-

-pondi. 

De qualquer forma, eu queria fazer alguns 
comentários. 

O primeiro é o seguinte: esse argumento 
que tem sido muito usado, de que grandes 
empresas não têm mais cruzados, primeiro, 
não necessariamente é verdadeiro; segundo, 
se for verdadeiro, a rigor, não quer dizer ab
solutamente nada, no_seguinte sentido: o que 
o plano permitia? Permitia que cruzados fos· 
sem usados para transferência de titularida
de, para pagar dívidas existentes e impostos, 
cujos fatos gerados fossem até 15 de março, 
recolhendo esses imposto até 18 de maio. Es~ 
sas eram as válvulas de escape, além daquelas 
feitas pefa portariã. Mas não é disso qu.e esta
mos falando, porque as portarias só cuidaram 
de- pessoas físicas. 

A grande preocupação que existe na im~ 
prensa, e que foi colocada -agora pelo Sena
dor, refere-se à questão das empresas. Vamos 
ver, então, o que isso pode signifícar se for 
verdade,_assumindo que seja verdade. 

Significa o seguinte: que as empresas fize
ram transferências de titularidade para saldar 
as dívidas interempresas, intercoligadas, e al
guém deve ter ficado com os cruzados; no 
fim, o credor final, digamos assim. 

Este credor final poderia ter - por via 
do que era permitido fazer em relação a im~ 
postos- pago esses impostos, têr-los reco
lhido aos cofres públicos. 

Portanto, Senador, se esse argumento for 
verdade, num certo sentido, eu poderia até 
dizer que seria ótimo, porque se todos esses 
cruzados que estavam bloqueados pelas em· 
presa!., esses bilhões. de dólares, ao cabo. re
verteriam para os cofres da União. 

Então, toda essa discussão que tivemos 
aqui sobre s_uperávit, déficit ficaria automati
camente sem sentido. 

Gostaria de dizer o seguinte_: primei_ro, que 
não é verdade que isso esteja acontecendo. 
Pode haver casos de empresas que fizeram 
transferência de titularidade; segundo, se fos
se verdade, levado o argumento ao extremo, 
ele seria benéfico ao Tesouro, ao Tesouro 
Federal, Estadual e Municipal. 

Não vejo, portanto, motivo para preocu
pação. Motivo de preocupação é que esses 
cruzeiros que chegassem ao Tesouro, de algu~ 
ma maneira, esterilizados e não voltassem 
à circulação. Isso dependeria da política mo· 
netária do Governo, que está sob nosso con
trole. 

Não há motivo para ficar preocupado 
quanto a esse assunto. 

Quanto às outras questões que foram aqui 
colocadas, em geral, eu teria a dizer - vou 
repetir o que já havia dito- que essa medida 
que foi toma~a , em absoluto, não é contra· 
ditória com o·que foi colocado na campanha. 
Nestru. à programa de Governo dizia que tí
nhamos r;:omo objetivo prioritário combater 
a inflação, para Conseguir recuperar o cresci
mento económico, ou seja, como pré-requi-
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sito para recuperar o crcscim~nto económico 
e como pré-requisito para que se pudesse 
combater a miséria 1;10 País. - - - ---

0 objetivo primordial era.- e sempre foi 
-portanto. o de combater a inflação. Evi
dentemente que as condições económicas 
mudaram muito_e se deterioraram profunda
mente, desde outubro. novembro de 1989, 
até 15 de março. E foi essã deterioraçãO das 
condições económicas. Foi o risco de Uma 
hiperinflação que fez com que nós elaborás
semos esse plano económico, e não outro. 
Se, por acaso, o Governo tivesse começado 
em novembro, ou há um ano, ou há cinco 
ano, possivelmente fosse diferente --pol-qUe. 
a cada momento, as condições são diferentes 
e exigem respostas dife-rentes. 

N<iquele momento em que nós inaugura· 
mos o Governo, a resposta que precisava ser 
dada era essa. Portanto. penso que, pelo con· 
trário, houve uma reiteração dos compromis· 
sos, porque o Presidente Fernando Collor ti· 
nha se comprometido a derrubar a inflação 
a 10% em cem dias e nós a derrubaremos 
a 3% em 40 dias. Portanto, foi uma grande 
vitória e uma reiteração dos compromissos 
de campanha. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Infeliz
mente, V. ex" parece mesmo estar sem tem~ 
po para dar as respostas adequadas às pergun· 
tas que são feitas. Entretanto, eu gostaiia 
de. em contrapartida, fazer duas abordagens 
rapidamente: V. Ex• hoje iriforma que o saldo 
da caderneta foi congelado em razão do com· 
bate à liquidez, e não para combater a especu· 
Jação. 

Eu, às vezes, assisto à teli.wísão -e ouvi V. 
Ex~. logo após a implantação do Plano, na 
TV Manchete,declarar que, até os últimos 
dias do trabalho desse grupo económico, não 
se pensou em mexer na caderneta de_ pou~ 
pança, e que só se havia mexido por causa 
da especulação dos últimos dias. Esta foi a 
declaração de V r Ex•, que ninguém me' con~ 
tou, por que eu ouvi. 

Outra informação que posso dar, em razão 
da resposta que V. Ex" prestou aqui a outro 
Sr. Senador - não me recordo bem qual 
-de que V. Ex• acha que não houve, de 
maneira nenhuma, vazamento. Mas eu tam· 
bém escutei nesse mesmo dia, na mesma TV· 
Manchete, o Sr. Theófílo de:: Azeredo Santos 
declarando que haviam sido feita~ grandes 
retiradas na véspera do feriado bancário ~ 
considerava ele isso legal. Agora, o pior Sra. 
Ministra, e que ele declarou que foram feitos 
saques durante o feriado bancário; e que ele 
já sabia quais eram os elementos que tinham 
utilizado essa forma incorrera rJe fazer retíra
das .. Se_ V. Ex• quiser, é só requerer a fita 
à Manchete, que V. Ex' terá essa informãção 
comprovada. E o Sr,_ Theófhilo de Azeredo 
Santos parecer ser uma pessoa respeitável, 
já que preside um órgão ligadQ aos bancos. 

Estas eram as duas informações que queria 
dar a V. E~ _ 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO- COm relaçãO-à prinieira infor-

1p3çã~;_ V()lto~ a fa:Ur uma colocação que já 
fiz aqui vári~-s vezes. 

Em nenhum momento do que eu depus 
agora há co-ntradição com o que falei logo 
após a edição do programa em relação à ca
derneta de poupança. É apenas uma questão 
de enfoque a ser dado, quer dizer, fizemos 
esta reforma monetária por motivos econó-

- mlcos, e- não po! motivoS punitivos. E, ao 
fazê-la e ao atingir também a caderneta de 
poupança, quisemos evitar que aqueles espe
culadores tivessem um tratamento diferente 
daqueles que não o eram. Enfim, parece_ que 
não, inas há uma diferença, ou seja, não há 
qualquer contradição. Apenas estou repetin
do o que já falei aqui em Ol,ltr_o-momento. 
_ Em relação ao vazamento, vi, em outra 
oportunidade, essa questão. Isso nos foi fala
do, colocamos a fiscaliz~ção e não consegui
mos apurar nada. De qualquer forma, enten~ 

_ do que todas as pessoas que tiverem informa~ 
çóes ou dúvidas, devem fazer chegar a nós 
todas_ as indicações que permitam uma puni~ 
ção. Faremos uma fiscalização efetiva, a fim 
de punir se hOUve vazamento. 

Repito: tenho absoluta c_onfiança em mim 
e nos meus assessores. Defendo que não hou~ 
ve vazamento. Entretanto, se alguém acre~ 
ditar que houve e tiver os documentos que 
comprovem isso, deve fazer com que isso seja 
apurado, enC?ffiinhando a questão aos órgãos 
competentes, para que sejam punidos. Serei, 
sem dúvida, a primeira a estar comprometida 
com uma punição do eventual resposável por 
vazamento de informações. Muito obrigada. 

O SR. ?RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo Aragão. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Al
fredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS(:-- MG .Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, a pedi
do do Líder do Governo nesta Casa, que in
forma -que a Sr a Ministra tem assuntos inadiá~ 
veis a tratar, eu -querO desistir da palavra, 
encaminhando ao final a minha pergunta, por 
escrito, ~à Sr' __ Minis_tra, na espera de que S. 
EX"' possa me responder oportunamente. 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - Muito _obrigada 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao último orador inscri
to, o nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS.RODRIGUES (PSD13 -
PI.) -Sr. Presidente, s·rs. Senadores, Sr 
MíniStra: 

-Serei breve e tratarei de assuntos que ainda 
não forãm -óDfeto de apreciação. 

Faria dois pedidos de informação. Gosta~ 
ria, se possível, que a ilustre Ministra esclare
cesse o seguinte. O Plano, entre outros obje
tivos, visa a combater a sonegação e o êOntra
bando. Alguns governos latino-americanos 
conseguiram,juntO a:o Governo daSufçà, que 
fossem prestadas, infOrmações referentes a 
grandes depósitos bancários feitos naquele 
pa"ís. Eu pergUntaria, então- e esta 6 a pri~ 
meira solicitação- se o Ministério da Fazen-

da está cogitando de sugerir ao Governo bra
sileiro que, pelos canais co~petentes, solicite 
ao Governo da Suíça informações sobre con
tas de brasileiros, inclusive sobre o montante 
e movimentação dessas contas, mesmo por~ 
que o Governo da Suíça já prestou informa
ções dessa natureza a governos latino-ame~ 
ricanos, no tocante ao narcotráfico. O crime 
de narcotráfico se aSsemelha ao <::rime de con
trabando e de sonegação contra os povos sul
americanos, que vivem em extrema miséria. 

A segunda interpelação, s·~ Ministra, refe
re~se ao- disposto na Constituição brasileira, 
art. 153, inciso Vfl. A nossa Constituição 
diz no art. 153: 

"Art. 153. Compete à União insti~ 
tuir impostO sobre... -

VII- grandes fortunas, nos termos 
de lei complementar." 

Considerando que o Plano também obje~ 
tiva combater a alta concentração de rendas, 
perguntaria se o Ministério, sob a esclarecida 
direção de V. Ex•, está cogitando ou pretende 
cogitar deste anteprojeto de lei complemen
tar visando à instituição do imposto sobre 
grandes fortunas. 

A SRA. MINISTRA ZÉLIA CARDOSO 
DE MELLO - Em relação ao assunto de 
imposto, já dissemos várias vezes que preten~ 
demos proceder a uma reforma tributária. 
Entendemos que isso que tem que -ser consis
tente e coerente com o objetivo de justiça 
fiscal. 

No_ Brasil existem vários setõres, vários 
segmentos que, enfini, têm sido eximidos de 
uma maior tributação e é nosso objetivo, pau~ 
latinamente, c6nseguir Corrigir essas diferen~ 
ças. 

Em relação à primeira pergunta, não houve 
até agora, de fato, n~o cogitamos dissõ. Eu, 
inclusive, desconhecia essa possibilidade, 
desconhecia que isso pudesse ter sido aten~ 
dido de alguma maneira. 

Vou considerar como uma sugestão, tomar 
nota e ver qual a real possibilidade de fazer
mos isso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Obri
gado a V. Ex' 

O SR. PRESID-:ENTE (Nelson Car-neiro) 
-A Presidência agradece à Sr Ministra Zé~ 
lia Cardoso de Mello a presença a esta sessão 
e a atenção dada a todas as indagações que 
lhe foram formulad~ e, faz votos pelo êxito 
de sua tarefa como Ministra da Economia 
do atual Governo. 

O Sr. José IgÕácio Ferreira- Peço a palã~ 
vra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Ignácio Ferreira. · 

O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA (PTS 
-ES. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, tendo em vista a prerrogativa que tem 
V. Er, como Presidente, de decidir casos 
omissos, e não encontram no Regimento a 
espécie sobre a qual falarei a seguir, quero 
requerer a V. E~ que as notas taquigráficas 
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desta sessão sejam encaminhadas à Sr' Minis
tra para que S. Ex' possa fazer a revisão ne
ces?ária antes da publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Essa era uma providência que a Mesa to
maria; S. Ex•, a Ministra, falou de improvisO 
e como todos os outros oradores tem a possi
bilidade de ter revistas as suas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a era ta r, vou encerrar 
a presente s_essão. designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•35, DE I990-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, dO ·p-rojeto de 
Lei do Senado n'' 35, de 1990 - Comple
mentar, de autoria do Senador Márcio Lacer
da, que dispõe sobre o adicional ao Imposto 
de Renda, de que trata o inciso II do art. 
155 da Constituição Federal. (Dependendo 
de parecer) 

2 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N" 60, DE I989 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 

do art. 376, e, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n" 60, de 1989 (no 60/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Cuba, celebrado em Havaw 
na, em 18 de março de 1987. (Dependendo 
de parecer.) 

3 

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF N" 31, DE I989 

(Nos termos do art. 10, § 4~, in fio~, da Reso· 
lução n" 157, de 1988) 

Discussão, em turno único, do veto total .. 
aposto ao Projeto de Lei do DF n'' 31, de 
1989, que dispõe sobre a alienação de imóveis 
residenciais do Distrito Federal e a utilização 
dos recursos dela oriundos. 

4 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 5, DE I989 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 5, de 1989, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro e outros 
Senhores Senadores, que dispõe sobre a re
muneração dos Deputados Estaduais e dos 
Vereadores. -

5 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1989 

Discussão, ~m primeirO turno, da Pos_posta 
de Eme!Jda à Constituição n9 6, de 1989, de 

autoria do_ Senador Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional, prevendo a 
criação c definindo a competência do Canse· 
lho Nacional de Remuneração Pública. 

6 

PROPOSTA DE EMENDA 
~ À CONSTI11JlÇÃO N• I. DE 1990 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nf 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórías da Constituição FederaL 

··o-sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

{Le_vantawSf? a se~sij_r_/i.fS {8 horas-e 12-
minut.os.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR. LEITE CHAVES NA SESSÃO 
DE 7-5-90 E QUE, ENTREGUE Ã RE
VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADO-POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs~· Senadores, ao chegar no Senado, 
hoje, o primeiro telefonema que recebi foi 
-do Presidente Fernando Collor. Sua Exce· 
lência me cumprimentava pelo aniversário. 
Agradecia-me a defesa ao seu Plano nesta 
Casa, o meu empenho em apoiar aquelas me· 
dida que pareceram necessárias e .oportunas 
e que estão em pleno curso no País. Dizia-me 
que a República haveria de reconhecer o nos
so esforço, o meu e o daqueles Senadores 
que se colocavam na minha posição. 

Eu disse, de brincadeira: Presidente, só 
existe uma calamidade· no seu GOverno: "pe
di uma audiência e há 10 dias estou agurdar 
ser recebido". Respondeu-me Sua Excelên· 
cia: "Só há"um motivo, é que os Senadores 
não precisam }Jedir audiência". 

Sr. Presidente, vou falar sobre outro assun· 
co,- ii:ni.Steço essas considerações para que 
esta Casa e as Lideranças políticas entendam 
o sentido deste Governo. Houve diversos 
candidatos à presidência da República, mas 
foi o Dr. Fernando Collor quem ganhou a 
eleição, Os ciütros eStão em profunda frustra
ção ainOã~e-n.ao- e"ritendúain -que foram su
plantados porque não tiveram a mesma vis_ão 
de superioridade do inStante. O País :xige 
outro comportamento. Temos que apmar o 
Governo no que for fundamental. Se algumas 
Lideranças aqui tomarem posição contrária 
ao Presidente Collor, apenas porque devem 
resistir, elas se enganam. A opinião pública 
está oferecendo uma resistêncía muito grande 
a isso. Qualquer crítica daqui deve ser funda· 
mentada e Dão fundar-se em meras Suscepti
bilidades pessoais. 

Na semana passada, uma ilustre advogada 
do Paraná, que mOra em Brasília,-perguntou 
sobre a minha luta. E eu lhe disse: "Olha, 
talvez eu vá para a reeleição". Ela respondeu: 
"Mas, Senador, não fique a(, o Senhor é um 

homem honrado, o Senhor não pode perten
cera a um ambiente desse, o Senhor se com
promete!" 

Sr. Presidente, essa é a opinião geral a res· 
peito do Congresso Nacional; vêem-no sem 
finalidade alguma, sem respeito algum. 

O Presidente do meu Partido, Dr. Ulysses 
Guimarães, ao invés de convidar o Presidente 
Fernando Collor para se reintegrar ao antigo 
Partido, que era o PMDB- porque o Plano 
de Sua Excelência se harmoniza com o nosso 
Programa Partidário -vai-se arVorar em lí
der de oposição para contestar o Presidente 
da República. Só há excusa para tal compor
tamento, se previamente for mostrada a rela
ção dos erros ou de suas negativas conse
qüências sociais. Oposição por oposição não 
encontra ressonância na opinião pública. An

-tes rejetção. 
Sr. Presidente, a inveja é sentimento terrí· 

vel, pequeno, insuportável. Gorbache~ na 
União Soviética, está procurando -realizar 
metas de abertura, desmontando a burocra
cia que sufoca o seu país. No último número, 
a revista Time divulga uma ampla reportagem 
sobre a União So.viética, e uma coisa chamou
me a atenção: dentre as cooperativas, hoje 
liberadas, houve uma de sucesso fantástico 
no setor empresarial. Pois sabem o que os 
vizinhos fizeram? Incendiaram-na, por inve
ja. Aqui no BraSil, detenninadas lideranças 
yêm assumindo igual posição, apenas por se 
sentirem incomodadas. Não é possível admi
tir isso, temos que adotar outro comporta
mento. As medidas deram certo, no início, 
foram bem aplicadas, estão dando resultado 
e tudo indica que, se houver esforço e com
preensão naci:otlais, uma compreensão do 
Congresso, teremos sucesso. Eu disse até ao 
Presidente: "Presidente, apoiei essas idéias, 
por duas razões: primeira, porque as achei 
corretas; segunda, a solidariedade rninha 
Vossa Excelência é de origem - somos de 
uma terra distante e difíciL" Embora eu sej\ 
Senador pelo Paraná, sua Excelência tenha 
nascido no Rio de Janeiro e vivido em Ala
goas, tem até uma hereditariedade social 
muito maior do que a minha,_vivendo, desde 
criança, aquela situação' de sofrimento. En
tão, Sua Excelência tem a mesma origem e 
identificação. Eu disse, aqui, uma vez, que 
nós os nordestinos, temos um código de hon· 
ra não escrito: é a solidariedade no sofrimen
to"; nur.ci deixamos um conterrâneo nosso, 
um homem de nossa origem, em situação difí· 
til, quando esteja: numa causa moral. Há essa 
resistência abstinada. 

Fui convidado para ser V ice-Líder do Go
verno. Não pude aceitar. O meu Partido não 
tem ainda uma posição definida em relaçã"o 
ao Govemõ atual. A grande posição que ele 
poderia tomar, através do Dr. Ulysses Gui· 
marães, era convidar o Presidente Collor a 
se reintegrar ao PMDB. Sua Excelência está 
aplicando em seu Governo todas as nossas 
teses programáticas, tudo aquilo que defen
díamos; saiu do Partido potque o próprio Dr. 
Ulysses Guimarã.es era candidato à -Presidên· 
cia e não lhe dava oportunidade. Ora! Fazer 
resistência obstinada!!! O próprio Lula san-. 
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tiu-s_e inútil, aqui no CongressO! Se a pessoa 
não vier aqui bafefãda com votação e em 
compatível nível cultural, sobra, não parti
cipa. se isola. Já houve um Senador que 
"caiu" daquela tribuna porque ficou em difi
culdade com um aparte que lhe foi dirigido. 
Aqui, se o Parlamentar chegar sem compe
tência, não tem chances, fica pelos corredo

, res. Não é brincadeira! Estou falando, aqui, 
mas é com o background de milhares de horas 
de estudo. Tenho condições, modestamente, 
de responder a apartes. Esse negócio de o 
sujeito chegar aqui, sem condições, ficar no 
Munícipio fazendo apenas "cambalacho" .. , 
Não pode ser assim. Desta vez o povo, que 
está contra o Congresso, deve renovar, votar 
em quem tenha honra porque, sem honra 
e competência, não há coridições satisfatórias 
de cumprimento do mandato parlamentar. 
Se o parlamentar chega sem qu~lificação mf
nirna, fica na dependéncia da assessoria, do
minado pelo assessor. A vontade política fica 
comprometida. Logo, o sujeito ~e inutiliza. 
É preciso saber que há. aqui, homens, asse~
sorias competentes, porém. deve:se estar su· 
peáor a elas; caso contrário, desaparece co· 
mo parlamentar. 

O Sr. Chagas Rodrigues...- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

OSR. LEITE CHAVES- Vou dar o apar· 
te a V. E~ Esse era apenas um irltróito e 
uma observação. porque iria falar sobre outro 
lado da questão, ou seja, a mediocridade, 
a injustiça. a lnsinceridade postas contra os 
professores do Paraná. 

Tem o aparte V. Ex• 

O Sr. Chagas Rodrigues- Quero registrar 
preocupação patriótica de V. Ex· no que ta:O.
ge à vida pública nacionaL Não quero discutir 
problemas internos do seu Partido, que é 
também o Partido do ex-Presidente da Câma
ra dos Deputados Ulysses Guimarães. No 
que tange à realidade nacional, desejo dizer 
que o Congresso Nacional votou, como s~abe 
V. Ex•, não só a Reforma Fiscal ou Tributária 
como tambéin a Reforma Monetária. E foi 
além: aprovo'u até outras medidas provisó
rias, levando, em conta a situação do País 
e o fato de se tratar de um Presidente recente
mente eleito. Votou Medidas Provisórias 
que, de modo claro, não atendiam aos- pressu
postos de urgência e relevância. De modo 
que aprovamos o que o Presidente pleiteou 
-falo, aqui, como homem de Partido_de 
Oposição- e desejamOS qUe essas medidas 
adotadas pelo Senhor Presidente e aprovadas 
pelo Congresso Nacional sejam pastas em 
prática corretamente e sirvam de instrumento 
válido, para que Sua Excelência possa resol
ver nossos problemas angustiantes o da infla
ção e o do déficit público. Gostaria também 
de aproveitar a oportunidade ·para, fazendo 
coro com V. Ex•, dizer àqueles que criticam 
o Congresso que fiquem atentos, a fim de 
que não sejam -reeleitos os CongressiStas Que, 
porventura, não estejam â altura do momen
to e dos anseios da N;ação brasileira. O povo 
brasileiro tem, hoje, grande responsabilida
de. Sabemos que o democrático não é um 

processo perfeito, tem suas incorreções, mas 
não há outro processo menos imperfeito do 
que o democrático para escolha daqueles que 
deverão legislar e administrar. De modo que 
aí está o corpO deitoral. Use seu direito sobe
rano, elegendo Senadores e Deputados que 
estejam à altura do moment€> e que, como 
esp{ri_to p~\ico, possam encaminhar a solu
ção dos grandes problemas nacionais. 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e digo o porquê: -porque 
V-; Ex• é de um Partido até contrário ao Presi
dente; \r'. Ex• ná_o tinha, sequer, motivos par
tidários para esse-a-poio e está votando patrio
ticamente. Não vi de V. Ex~, um dos Sena
dores competentes dessa Casa, um dos Parla
mentares experientes deste País, Governador 
experimentado em todos os níveis, não vi de 
V. Ex~ a resistência pequena, a oposição pe
quena. Quando há restrições, V. Ex• o faz 
na busca de uma alternativa melhor, que lhe 
pareça mais correta. 

Refiro-me, agora, a essa posição cega, mo
t\vada por inveja, por frustrações pessoais. 
É o sujeito querer fazer oposição para apare
cer, para ocupar espaços quando só se ocupa 
espaço, num caso desses, se s.e apresenta al
ternativa melhor. 

Os jornalistas estão alvoroçados porque 
nunca houve um caso desses. O Presidente 
Collor domina todos os _espaços, mas quem 
quiser contraditá-lo tem que o fazer com cria
tividade. 

Ehtão, o Presidente venceu as passadas 
. eleições em razão de eficiência maior. Em 

1·.> lugar, a vitória resultou dis'So. Ninguém 
, vence, com faciiidad~, um homem eficiente. 
E quando um homem é eficiente em uma 
coisa, o é geralmen~e na~ demais. 

Além do mais, é um homem de ação. A 
liderança decorre dif>So. _Não há lideranças 
inativas. Não há espaço para isso numa Nação 
em fase difícil. Existe uma frase em inglês. 
um provérbio inglês que diz Leadership is 
action, not position. (Liderança é __ a_ção, na 
posição.) ~-: 

Quando o Senhor Presidente vai visitar um 
submarip-9, quer dizer, Sua EXcelência tem 
oportunidade de conhecer a armada por den
tro, ou viaja cm um avião supersónicO, é mo

, cidade, é vigor que se revelam quando o Pa(s 
vem clamando por tais atributos. 

As críticas que fazem a Sua Excelência são 
essas e não surge nenhuma que coloque o 
Seu Plano em situação de combate efetivo. 

A Folha de S. Paulo, que lhe fez uma campa
nha terrível, condenável, insuportável, lhe dá 
mais espaço hoje; não tem condições de fazer 
críticas fundadas. Os jornalistas que diziam 
lhe fazer as maiores reservas, agora, não en
contram um ponto de restrição. 

Estamos diante de um homem que- não 
que Sua Exc6fênciã _Seja de- valor superior, 
absoluto. -representa um instante, aquilo 
a_que me referi: o momento supremo. 

FUi, em-ponto menor, um instante desses. 
Por que eu era superior? - Não! Porque 
foi um ínstante que me co1,1be ouvir. 

A sociedade, quando está em perigo, cria 
as suas lideranças. No Paraná, em 1974, não __ 

havia candidatos ao Senado. Três Deputados 
do Partido a que pertencia não queriam cor
rer o risco de uma eleição por serem passíveis 
de se eleger Deputados e não iriam concorrer 
em uma eleição incerta para o Senado; então, 
as próprias lideranças convidaram-me ã con
correr. AceiteL Entretanto, o meu propósito 
não era nem ser Senador, mas, sim, fazer 
uma campanha no Paraná; eu era advogado, 
entretído com muitas causas. Antes de ser 
Senador, já tinha ido quinze vezes aos Esta
dos Unidos, pertencia à Interamecan Bar As~ 
sociation, quer dizer, ninguém me enganaria 
em uma campanha, como receavam alguns. 
Mas saí para dizer verdades, oportunas em 
minha opinião. Quero ressaltar um fato inte
ressante, que pode ser o mesmo do Presi
dente Fernando Collor: aceitei a candidatura; 
na convenção houve mudança extraordiná
ria, todos se uniram a mim, mas eu estava 
tranqüilo, pois queria fazer a campanha, de
nunciar os horrores, as injustiças que o Movi
rri~ilto Militar estava cometendo. 

Numa noite. levanto-me cedo-, sento-me 
na sala da minha casa e começo a pensar 
na realização da campanha, o sol ainda não 
nasacera. Pensou! Vou começar minha cam
panha em Altônia, que é um nome bonito 
e Município que não tinha ainda visitado, 
por ser distante. Comecei na minha campa
nha, depois, no Paraná e no País, aquelas 
dificuldades políticas, as liberdades supres
sas, os estudantes emudecidos, as cassações 
nas ruas ... Aí, houve um quadro de mudança 
em mim. 

Sabem V. Ex•• o que ocorreu? - Houve 
uma explosão corporal, um jato de lágrima!) 
saiu-me dos olhos, sem que chorasse, e houve 
um estremecimento em casa. Pelo menos, o 
senti assim. A minha esposa, que era contra 
a-candidatura, levantou-se e solidarizou-se 
com a luta,_ Não sabia nem do que se tratava 
realmente. Apen.as olhou-me de forma estra
nha. A minha mãe, da Para1ba, me telefonou 
àquela hóra e diz que já não tem oposição 
â candidatura. Ali, nasceu o candidato. Uma 
figura completamente nova ressurgiu. Houve_ 
mudança absoluta em todos os ãngulos políti-

. cos antes vislumbrados. Um Partido sem 
maior expressão ganhou a campanha. Então, 
fui um instrumento de passagem daquelas 
vontades coletivas, tornando-me o lo Senador 
do MDB,.com a maior votação já vista. 

Poderei ir, agora, a uma reeleição, e o fato 
pode ser completamente diferente. Talvez, 
já não seja mais um instrumento daquela mu
dança.. E_ntão, são os, grandes momentos a 
que se refere Stephan Zwig que acontecem; 
quer dizer, são homens que podem, conforme 
eu já disse aqui, como Roger de Lille, numa 
noite, impulsionado pelos sentimentos de an
siedade da França revolucionária, a escrever 
a Marselhe~a, letra e música, sem que nunca, 
na vida, soubesse um dó, um ré, um mi, e 
sem que nunca tivesse feito um verso, e a 
Marselllesa é imortal. E havia poetas de mais 
alta categoria, na época, mas que não foram 
capazes de fazei' versos como aqueles, porque 
não. estavam motivados. 
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Então, muita~ vezes, não é o mais compe
tente, o mais culto, que muda um instante; 
são aqueles mais inspirados- são os instan-
tes de inspiração. ' 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES~ Com todo o 
prazer. nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão-Senador Leite Cha
ves, V. Ex·, como um dos Senadores mais 
combativos deste Senado, traz em pauta um 
assunto, fazendo justiça e defendendo aquilo 
que o povo aprovou em praça pública. V. 
Ex~ sabe que houve uma revolução pelo voto, 
neste País, a qual está sendo defendida por 
V. Ex~. na tribuna, quais sejam; as posições 
do Presidente da República, as posições do 
Plano Brasil Novo. V. Ex· está interpretando 
a aprovação da maioria esmagadora, hoje, 
do povo brasileiro. Veja a luta que todos 
e..<;tamos enfrentando- nós do Nordeste -, 
e V. Ex\ paraibano, nordestino autêntico, 
conhece aqueles problemas regionaís. Veja 
V, Ex' a orquestração que está sendo feita 
no Nordeste contra o Secretário Egberto 
Baptista, pelo simples fato de V. Ex• lutar 
contra a famosa "indústria., das secas. 

Tenho dados recentes do investimento do 
Dnocs, no Ceará, pata irrigação na zona de 
Apodi, fronteira do Rio Grande do Norte 
com o Ceará. Foi construída há pouco, no 
Governo passado, na gestão do então Minis
tro Vi'cente Fialho -que. inclusive, repito 
sempre, esteve aqui no Senado, dissertando 
sobre planos mirabolantes, que não foram 
cumpridos; tendo o Senador Jutahy até con
testado da tribuna -, foi construída, com 
verbas do Dnocs, uma pista de pouso - até 
aí tudQ muito bem - mas para que aterri
zassem' Boeings, em pleno sertão do Ceará 
com o Rio Grande do Norte! Esse campo, 
essa pista foi inaugurada com verbas do 
Dnocs que podiam ser desviadas para melho
rar a ii-rigação. Até hoje, nesse campo, inau· 
gurado pelo ex-Ministro Fialho, descem ape
nas urubus! É o que desce! Mais nada! E 
essa verba podia ser dirigida para quê? -
Para melhorar a irrigação. Há vários canhões 
de irrigação, modernos, como os existentes, 
hoje, no campo do ma~or plantador de soja 
do mundo, o empresário Olacir Soares. E 
a pista de pouso está lá abandonada, mas 
para fazerem média política, política baixa, 
essa política que o Presidente Fernando Co
llor quer mudar no País e no Nordeste, e 
por iSso estão fazendo uma orquestração para 
sabotar a administração do Secretário Egber
to Baptista. Por isso, t,emos que ter cuidado. 
O Senado, o povo em geral tem acompa
nhado as decisões do Presidente da Repú
blica, e V. Ex• faz rriuito bem com o seu 
pronunciamento, pelo que o parabenizo, nes
te instante; V, Ex• não manda recado; diz 
o que Sente, ou seja, faz a defesa deste Gover
no, que é o que o povo brasileiro está apoian
do e de quem muito espera. Muito obrigado! 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V. 
Ex~ o aparte. V. Ex~ é um dos esteios do 

novo Governo, e um dos homens aqui que 
lutam fervorosamente, nem sempre sob as 
luzes das gambiarras, para que se viabilizem 
os projetas do Governo Collor de Mello. 

Sobre matéria política tem que haver since
ridade, temos que ser sinceros. -Quem inven
tou o raposismo no Brao;il foi o antigo PSD. 
Temos que ser sinceros. No didm que a 
pessoa usar outros meios, pensa <fue foi mais 
esperta, porém engana a si mesm. Tenho co
nhecido políticos que se vangloriam até de 
instantes menores, porque, são inferiores e, 
não tendo as qualidades superiores da inteli
gência, têm as qualidades inferiores, as quali· 
dades subalternas- a esperteza, a malandra
gem; quer dizer, isso não leva a nada. Então, 
chega um Presidente novo, que conhece o 
mundo, identificado com o tempo histórico 
em que vivemos, termina por levar adver
sários ao desespero. Porque ~cham que o 
comportamento deve ser o de enganar, de 
iludir. Eleger-se, não por méritos, mas por 
engodos, por injunções de esquemas. O Con
gresso não se pode engãnar. 

Muitos se enganam ao pensar em oposição 
apena~ por oposição; que o fato de haver 
oposiÇão contra simples evidência é um enga
no. Quem quiser fazer oposição - aceitan
do-a a Nação- terá que fazê-la consentânea 
com a realidade. 

Se há um plano que negamos, então, temos 
que a eles nos opor. A oposição por simples 
propósito de oposição não prospera contra 
o Presideflie da República, eis que o seu pla
no está sendo bem aceito, como mostram as 
pesqu-isas. 

O homem está tocando exatamente naque
laS feridas que eram objeto das angústias na
cionais, inclusive defendidas pelo PMDB o 
tempo todo. E, agora, achamos que devemos 
ser cóhtra o Governo do Presidente Fernando 
COIJor porque nós é que deverfamos estar 
fazendo o que faz Sua Excelência. Mas nós 
nunca o fizemos, não é verdade? Isto é, nunca 
tivemos a oportunidade de fazer. 

Então, é por isso que afirmei, Senador: 
o homem eficiente é geralmente imbatível. 
Só acredito no eficiente; não aCredito no rela
xado, no que Nnta papéis demais em cima 
da mesa. Quando chega em frente a uma 
mesa, e o sujeito está cheio de papéis e de 
processos. já volto da porta, porque não re
solve nada; a sujeito gasta ma:is tempo para 
encontrar o processo qo que para apresentar 
a solução. -

Entãõ, Chega um Presidente eficiente, de 
mesa limpa, novo, conhece o mundo, fala 
a linguagem do mundo, se apavoram! Quem 
fizer oposição tupiniqtiim, pi:nsando que isso 
tem conseqüência, engana-se. Talvez a coo
peração honesta seja mais patriótica. 

Mas só para mostrar o que é eficiência. 
Meia hora depois daquele telefonema, ligou
me o Ministro Bernardo Cabral, já marcando 
a audiê_ncia. O homem efiCiente encontra 
tempo para tudo. Alguém tem condiç_ôes de 
negar'? Eu gostaria que alguém na Casa dis
sesse: Bem, ele não é efiCiente, é incapaz, 
não é criativo, não é de ação. 

O que se queria no País? Um homem de 
ação, um homem de atitude, de posiCiona· 
mentos. Faziam-se até restrições exageradas 
contra o Sarney. Vem a antítese. Então, não 
há motivos para a Oposição, cérebros que 
há muito tempO pararam de estudar e de ler. 

Muit3 gente também faz injustiça contra 
esta Casa. O político leva uma vida difícil, 
começa a profiSsão e vive disso. Um dia, ele 
perde a eleição e até a casa está hipotecada. 
Aliás, ele só não perde a casa agora porque 
tem a Lei n" 8.009, que protege a casa própria. 
A lei saiu no dia 30 de março de 1990, foi 
o resultado da minha grande luta aqui, de 
projetas apresentados em 1975. Então, ele 
fica devendo. Não quero fazer deméritos, 
mas digo para que muita gente saiba o que 
é a vida política. Tirando um ou outro, todo 
mundo é assim. 

Então, ele perde a eleição, está devendo; 
a mulher, se não ri ver muita firmeza moral, 
o abandona em face da nova situação econô
mica. Os filhos, perdendo a condição ante
rior, se desencaminham. O sujeito está com 
45 anos, não arranja mais emprego. Encos
ta-se numa firma de amigos por uns meses, 
depois perde o encosto pela situação difícil 
da empresa. Se é médico, não sabe mais clini· 
car; vê um doente e pensa que é um fantasma; 
o engenheiro vê uma régua e pensa que é 
uma cobra; o advogado vê um juiz de beca 
e pensa que é um bispo de uma religião exóti· 
ca. É uma vida difícil. Há exagero no que 
digo, é certo, mas é isso que geralmente ocor
rer. 

Os políticos deveriam ser julgados depois 
-de terminados os mandatos. Tirando aqueles 
que vém do empresariado e sabem aprovei
tar-se da situação, o resto. padece apóS uma 
eleição desastrosa, amarga, impiedosa, injus
ta. A imprensa está em cima. Lá em Minas, 
estão fazendo um movimento para reduzir 
os vencimentos a 20 salários mínimos. Em 
São Paulo, já estã.o conseguindo uni milhão 
de assinaturas. O IPC, que dá um aposen· 
tadoria mínima quando o parlamentar deixa 
o mandato, é objeto de projeto extintivo. 
Os Deputados mesmo estão fazendo um pro
jeto para acabar a aposentadoria. O sujeito 
aqui passa 8 anOs pagando uma importância 
expressiva para o IPC; quando se afasta, 
aquela aposentadoria é para permitir uma 
subsistência nos primeiros meses. Se sai da
qui, depois de 8 anos, tem uma aposentadoria 
de oito trinta avos. Se_ ganha 300 mil cruzei
ros, como faz? Trezentos dividido por 30 dá 
10 miL Então, ele fica ganhando 80 mil cru
zeiros. É o que ele ganha se contribuiu duran
te 8 anos. 

O .Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. 
EX" um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES..:.... Com muito pra
zer. 

O Sr. Chagas Rodrigues- E só receberá 
se tiver 50 anos. Se tíver 40 arios, terá de 
esperar mais 10, porque a pensão é para aju
dá-lo e'm uma idade relat(vamente avanxada. 

O SR. LEITE CHA VE:S - Então, depois 
de ril.uito tempo, eles vêm a Brasília. Todo 
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Senador e Deputado tem o drrelto ~e entrar, 
por determinação estatutária, mas muitos -
coitados! - vêm tão humilhados que ficam 
por ali escondidos e não eritram sequer no 
plenário. Ficam constrangidos. Eles que, an· 
tes, tinham voz aqui, sentem-se diminuídos. 

A Nação deve ser rigorosa com os poUticos 
nas eleições atuais, deve votar em homens 
honrados, de competência, porque se não 
vierem com competência não fazem nada 
aqui. Mas a Nação não pode ser tão cruel. 
Esta é uma Casa de sacrifíCiOs e aqueles que 
não vieram já aposentados só encontrarão 
sacrifíciO depois do mandato._ Aliás, a injus· 
tiça contra políticos é terríVel, Juscelino Ku
bistcheck era acusado das mais altas chicanas 
financeiras,_e fol um homem que morreu dei
xando uma fazenda no cerrado, um aparta
mento ... São acusações às veze~ exageradas. 
Não digo que não haja indignos, mas a grande 
maioria vive de sacrifícios, de dedicação e 
de patriotismo. 

Sr. Presidente, eSte intróitC?não est~va pre
visto, mas terminei me alongando porque o 
assunto que ia abordar era a questão dos pro· 
fessores do Paraná. 

Há muíto temp-o, no meu Estado, os pro
fessores estão em choque com o governo. 
O Governador do meu Estado, eleito pelo 
meu Partido, é professor também. Nenhum 
de nós se metia nessa área porque o Gover
nador, sendo professor; melhor do que nin
guém conhecia a classe. Mas esse caso se tor
nou insuportável. Os professores estão em 
choque com o Governador, acham que ele 
está tomado de sentimento de vingança pes
soal e que S. Ex• quer levá-los a um esmaga· 
menta moral, que não só quer negar salário, 
mas esmagá-los, destruí-los moralmente. 

Eu não acredito nisso, porque -ningUém im
punemente destrói uma classe do ponto de 
vista moral. Pode-se contender com um gru· 
po, com uma classe, negar o aumento de ven
cimentos, mostrar que é impossível, mas não 
pode, por uma vingãnça, levar a. estes instan
tes de exaustão moral. Há muito tempo há 
greve no Paraná. Já houve greves, pisoteios~ 
ferimentos e os professores continuaram nes
sa luta._ Disse o Governador q_ue g"rande paite 

"é resultado da infiltração da CUT. Não nego 
que exista a CUT- no meio, mas antes dela 
existe o fato. Não há partido ou segmento 
político que possa levar uma classe à greve 
se não existir um mínimo de justiça, porque 
assim seria supervalorizar a açãó ou a capaci
dade de arregimentação de determinado gru
po. 

Ontem mesmo, estávamos tendo a nossa 
convenção do PMDB em Curitiba, Paraná. 
As galerias estavam cheias, nãõ dos nossps 
antigos militares, mas dos professores do_ Pa· 
raná. Manifestos, gritos. O Governador era 
esperado ãs onze horas, mas não apareCeu, 
não sei se em razão de uma operação que 
fizera, ou para não defrontar-se com o-s pro
fessores. 

Vamos pára uma campanha e terl-ho receio 
de que esses professores, que tinham mãos 
para os aplaudir, hoje sejam obrigados a usá
las para apedrejar-nos. 

Continuá a greve, os pais solidários com 
os professores, um prejuízo terrível. Tenho 
aqui diversos documentos. Um deles os pro
fe.ssores entregaram-me em mãos: é um ofício 
ao Governador, nestes termos: 

OF. N"77/90 

Excelentíssimo Senhor 
Álvaro Dias 

Curitiba 19 de março 

DD. Governador do Estado do Paraná 
Nesta 

s·enhor Governador 
No último dia 17, no Ginásio de Es

portes Sérgio Mauro Festugatto, em 
Gascavel, os professores da Rede Públi
ca Estadual representados por caravanas 
dos vinte e quatro Núcleos Sindicais, de
flagraram greve por tempo indetermina· 
do, a partir do próximo dia-22, com ape
nas 1 (um) voto contrário, mostrando 
uma indignação muíto profunda pela 
caótica situação situar salarial que vive 
a categoria, espedalrilente neste Gover
no. 

Inconformados com a_frustração nas 
negociações salariais nos últimos meses, 
apesar das inúmeras tentativas da Co
missão de Negociação e contendo com 
o agravante da realidade conturbada do 
início deste ano letivo, ocasionada pela 
falta de carteiras, salas de aula, profes
sores, merenda, material escolar e a 
constata de _que o salário do Profissional 
da Educação no Paraná é o menor nos 
últimos 20 anos; concluíram que não ha
via outra saída senão paralisar suas ativi
dades profissionais e chamar a comuni
dade para juntos reivindicarem o que 
lhes é de direito, considerando que o 
piso salarial profissional é iarantido pela 
Constituição Federal, estabelecendo co-
mo pleito; _ 

-piso salarial (do Dieese) 
-Estatuto próprio do Magistério. 
- contra a propo~ta do Governo para 

o Regime Jurídico Unico 
-garantia de esp~ço negocial com a 

participação da sociedade civil. 
Lembramos que esta decisão já era 

esperada pelas lideranças da Categoria, 
que estão ouvindo no dia-a-dia a grita 
angustiante e revoltante na sua luta pela 
sobrevivência, tanto que já informamos 
a Vos·sa· Excelência mediante o Of. n' 
67/90 .a realização desta assembléia e sua 

- pauta.----
Insistindo na imediata solução do im

passe, para o bem de todos e contando 
com o espírito público de Vossa Exce
lência, reiteramos protestos de apreço. 

Atenciosamente,_ [solde Benilde An~ 
drehata,Presidenta. 

os-prOfessores _estão em greve e _o_ Gover
nador fixa prazo para que eles voltem, sob 
pena de serem demitidos. É uma situação 
aflitiva. Há professores que vivem de salário 
mínimo, mas o Governador, na televisão, dis· 
se que são os mais bem remunerados profes-

sores do País. Eles negam peremptoriainente 
e não há uma possibilidade de diálogo claro. 

Ontem, 6 de maio de 1990, eles distribuí· 
ram outro manifesto da APP, Sindicato dos 
Professores das Redes Públicas Estadual e 
Municipais do Paraná, em resposta do co· 
mando de _greve, ao pronunciamento do Go· 
vernador Alvaro Dias, onde repondem item 
por item. o primeiro diz o seguinte: 

I) Governador - "Com o Plano C o· 
llor, houve uma violenta queda na arre
cadação". 

Resp. Antes do Plano, o Governo di
zia que não podia atender nossas reivin
dicações porque a inflação arrebentava 
com as contas do Governo. Agora, sem 
inflação, o Governador diz a mesma coi
sa. Afinal, perdemos com a inflação, e 
perdemoS sem inflação? Que lógica dia
bólica é esta? 

Não preciso transcrever esse documento, 
mas quero mostrar que os professores que
rem espaço, querem o diálogo. Não podemos 
nunca confundir o posto que ocupamos como 
urna coisa, nossa sempre estamos em função 
da sociedade. Não creio que alguém possa 
ter sucesso na vida ou mesmo ser lembrado 
depois, com respeito, se não tratar bem os 
professores. O homem vale na medida em 

_ que se realiza intelectualmente e o professor 
é um instrumento disso. O professor não pago 
ou sentindo-se injustiçado é um instrumento 
de angústia e de frustrações. Nem um aluno 
é capaz de aprender alguma coisa correta· 
mente quando um professor está margina· 
Iiz~do, sofrido e sendo injustiçado. Além do 
mais, poucas classes ou poucos profissionais 
submetem-se a uma situação de tamanha exi· 
gência corno o professor. Quantas vezes vi 
professoras modestas terem que dar aula com 
a preocupação de _a casa estar sendo despe
jada. Não podem se apresentar indignamen
te. Que esforço faz uma mãe de fam1lia, sen· 
do professora, para se apresentar com digni· 
dade, às vezes com seus vestidos rotos, mes
mo no Paraná, que é um dos Estados· mais 
expressivos, economicamente, entre Pafs. 

Não tenho nerihum protesto a fazer contra_ 
o Governador Álvaro Dias. S. Ex• é do meu 
Partido, mas nisso estou em discordância com 
S. Ex·. 

Há uns trés anos essa luta já vinha aconte
cendo. Telefonei-lhe, comprometendo-me a 
ser interm-ediário da questão, mas O Gover
nador afaStou a possibilidade, dizendo que 
os professores queriam uma contestação. Fa· 
lei que não era isto, que S. Ex• não podia 
afrontar aquela classe, mas não consegui esse 
diálogo. DiSse-lhe, então: "Álvaro, os pro
fessores do Paraná jamais te esquecerão". 

Não sei até que ponto a sua deSistência 
de renunciar ao Governo tem como base o 
re_~io de ~íi.Í!entar em campanha essa re~is
tência pública dos professores. No entanto, 
faço ao jovem Governador do meu Estado 
um apelo: que examine esta causa, S. Ex~ 
que é professor_ 

Não é graciosamente que milhares de mães 
de família, pais de família, professores da· 
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mais alta categoria se unam em um movi
mento deste, mantenham-se em greve diante 
das mais duras contin~ência~, _a pena!'. porque 
a CUT ou o PT os estejam ahc1ando. E subes
timar demais os professores do Paraná, mes- . 
'mo porque, lá, eles ingressam na carreira por 
concurso. Os diretores do Estado do Paraná 
são escolhidos em razão da votação dos seus_ 
colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Chamo a atenção do nobre Senador Leite 
Chaves, pois o tempo de V. EX" já está esgo
tado, já o ultrapassou há muito. 

O SR- LEITE CHAVES - Agradeço, Sr. 
Presidente, a observação de V. Ex• e concluo. 

Registro o fato. O fato de o Govt;rnador 
ser meu correligiorl.ário, jamàis podena cons
tituir excusa para o meu silêncio em causa 
de tamanha expressão humana e social. 

Faço este apelo, na ilusão de que caia nos 
ouvidos do Governador Álvaro Dias, que es~ 
tá terminando o seu mandato. O mais duro 
no Governo é o julgamento, o julgamento 
daqueles que foram governados. E o julga
mento do professor é um julgamento se\!ero, 
porque ele está sempre acima da média d~ 
sociedade em que vive. Ele sabe muito mats 
do que muitos, porque o professor ensin~, 
e a gente aprende mais quando ensina. Ens1~ 
nando é que aprendemos. O professor apren~ 
de, não só com os alunos, mas com os estudos 
sistemáúCos que tem que fazer. Ele aprende 
também com a realidade da vida, com a socie~ 
dade, no meio da qual luta e para cuja me lho~ 
ria se prepara. 

Este é o meu apelo. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

(Muito bem!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 7, 
PE 1990 

Dispõe sobre a cesSão de depedências 
do Senado Federal para realização de 
eventos culturais, científicos ou tecnoló· 
gicos, e dá outras providências. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de sua competência regimental, re· 
solve: -= --- _ _ 

Art. 1~ A cessão de dependências do Se· 
nado Federal, para a realização de eventos 
culturais, científicos ou tecnológicos, somen· 
te poderá efetiVar-se com prévia au_torizaçao 
do Primeiro Secretário da Comissão Direto· 
ra, em processa iniciado mediante requeri· 
mento fundamentado da parte interessada, 
informado pela Secretaria de Serviços Espe
ciais, ouvida a Subsecretaria de Relações Pú
blica. 

§ 1~ O despacho de autorização a que se 
refere este artigo indicará o loc3l de realiza
ção dos e_v_entos e o prazo de sua duração. 

§ 29 O requerimento da parte interessada 
ínformará as datas e prazos pretendidos, para 
realização do evento e far-se-á acompanhar: 

a) na hipótese de exposições artísticas do 
currículo do autor e de 3 (três) fotos, em 
cores, de cada obra a· Ser exposta, no tamanho 
de lO x 14 cm; 

b) no caso de eventos literários: do curn·
culo do autor e de 1 (um) exemplar, ou me· 
mória des_critiva, de cada obra a ser lançada; 
e 

c) nos demais casos: de relação descritiva 
dos materiais a serem expostos. 

Art. 2" Poderão ser destinados à realiza-
ção de exposições: 

I-o ball do Anexo I (vitrines); e 
II -·o hall do Anexo II {túnel). 
Art. 3'·' A cessão. pelo Senador de áreas 

sob regime de uso comunitário com a Câmara 
dos Deputados, dependerá de prévia autori· 
zação da outra Casa do Congresso Nacional, 
sem prejuízo do disposto no art. 1" deste Ato. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, 
o Senado Federal só diligenciará junto à Câ
mara dos Deputados, para autorização da 
cessão quando se tratar da realização de even
to de relevante interesse cultural, científico 
ou tecnológico. 

Art. 4'' Em nenhum caso admitir-se-á a 
ocupação de espaços necessários aos serviços 
ou índispensáveis ao trânsito de pessoas. 

Art. 5o. Nos casos de doação, ao Senado 
Federal, de qualquer obra, peça ou material 
expostos, ela só se tornará efetiva mediante 
a lavratura do respectivo termo de cessão. 

Art. 6? O Senado Federal não será res
ponsável por danos, furtos ou quaisquer ou
tros ilícitos _que possam ocorrer com as obras 
ou materiais expostos, inclusive em relação 
ao transporte ou guãrda. 

Art. 7"_ O Primeiro-Secretário do Senado 
Federal poderá. a qualquer tempo, tornar 
sem efeito a suã autorízação para realização 
do evento, sem que, do fato, decorra direito 
a qualquer ressarcimento ou indenização em 
favor do cessionário. 

Art. 8~ Os danos causados ao património 
do Senado Federal, em decorrência da reali
zação dos eventos a que se refere este Ato, 
são da exclusiva responsabilidade do respec· 
tivo requerente cessionário. 

Parágrafo único. Na hipótese da realiza
ção de eventos coletivos, os ces·sionários de
verão assinar termo de responsabilidade soli
dária pelos danos que venham a ser causados 
ao património do Senado Federal, ressalvada 
~possibilidade de apuração da verdadeira au-
toria. __ _ 

Art. 9" Não será concedida autoriZação 
para realização de novo evento, requerida 
por cessionário em débito apurado em rela
ção,a dano causado ao património do Senado 
Federal. 

Art. 10. O ingresso, a guarda e a saída 
das obras e materiais integrantes dos eventos, 
bem assim a fiscalização dos locais de exposi
ção~ incumbirão à Secretaria de Serviços Es-
peciais. -

Art. 11. --Durante a re-alízã.ção dos even
tos, fica proibida a retirada ou substituição 
de qualquer obra ou material exposto, sem 
prévia autorização do Primeiro-Secretário da 
ComisSão Diretora do Senado Federal. 
~t. 12: A montagem e a desmontagem' 

das exposições, bem assim as despesas delas 
decorrentes, serão de exclusiva responsabi~ 
!idade do respectivo ceSsiOiiàrio. 

Parágrafo único. A desmontagem d-a ex
posição será feita no primeiro dia útil subse
qüente ao do término de sua duração. 

Art. 13. O cessionário terá o prazo de 
2 (dois) dias úteis, <i. contar_do térrni!lO d9.~ 
prazo de duração do evento, para retirar as 
obras e materiais expostos. 

Parágrafo único. Vencido o prazo a que 
se refere este artigo, sem -que sejam re-tirados 
obras ou materiais expostos, o Primeiro-Se
cretário da _Comissão Diretora do Senado Fe
dera] decidirá sobre o destinO a lhes ser dado, 
viabilizando. se -for o caso-. as medidas judi-
ciais pertinentes. ----

Art. 14. Os casos omissos neste Ato se
rão decididos pelo Primeiro-Secretário da 
Comissão Diretora do Senado Federal. 

Art. 15. Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 16. ~evO,gam-se as disposições em 
contrário-.-

Sala da Comissão Diretora, 24 ·de abril de 
19-90:- Nelsoit Carneiro- Ale":\:3ndie Costa 
- Mendes Canale - Pompeu de Sousa -
Louremberg Nunes Rocha. 

RESOLUÇÃO N• 12/90 

Atualiza os valores das pensões conce· 
didas pelo Instituto de Previdência dos 
Congressistas ~ IPC aos seus segurados 
obrigatórios, aos segurados facultativos 

- - e aos seus respectivos beneficiários. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC, de 
acordo com o art. 43 da Lei n~ 7.087/82, a! te· 
rado pelo art. 1'' da Lei n~· 7.586/87, e tendo 
em vista os Atas n~~ 10 e 31 da Comissão 
Diretora do Senado Federal e os_ Ates n9

1 

153 e 187 da Mesa da Câmara dos Deputados, 
ambos de 1989, considerando as disposições 
do Decreto Legislativo n'' 72, de 19 de dezem
bro_ de 1988, e, considerando, outrossim, o 
disposto na Portaria n°- 47, de 5 de abril de 
1990, da Secretaria de Admíriistração Fede
ral, publicada no Diário Oficial da União de 
9 de abril de 1990, Resolve: 

Art. 1" Os atuais valores das pensões 
concedidas pelo Instituto de Previdência dos 
Congressistas -IPC aos seus segurados obri· 
gatórios, aos segurados facultativos e aos seus 
respectivos beneficiários, resultantes da apli
cação das Resoluções n?s 07/90 e 08/90 do 
Conselho Delióeraiivo, ficam, na forma auto· 
rizada pela Portaria nu 47, de 5 de abril de 
1990, da Secretaria da Administiação Fede
ral, reajustados em 4,9976% (quatro vírgula 
noventa e nove setenta e seis por cento), a 
partir de 1~ de março de 1990. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. -3~ Revogam-se as disposições- em 
contrário. 

Brasi1ia, 25 de abril de 1990. Presidente 
- Senador Chagas Rodrigues - Deputado 
Simão Sessim, Conselheiro_- Dr. Henrique 
Lima Santos-Conselheiro- Dr, Jorge Odi· 
lon dos Anjos, Conselheiro - Dr. Edgar 
Proença Rosa, Conselheiro. , 
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RESOLUÇÃO N• 13/90 

Atualiza o~ atuais valores da gratifi
cação dos servidores à disposição do Insti
tuto de Prevfdência dos Congressistas -
IPC. .. 

O Conselho DeliberarivO do Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC, usan
do das atribuições que lhe confere o inciso 
IX do art. 12 da Lei nu 7.087/82, e cónside
rando o estabelecido no art. Sd da Resolução 
n• 07186- IPC, de 30 de outubro de 1986, 
considerando ainda, o disposto na Portaria 
no 47, de 5 de abril de 1990, da Secretaria 
da Administraçáo Federal da Presidência da 
República, publicada no Diário Oficial da 
Uníão de 9 de abril de 1990, Resolve: 

Art. 1" Os atuais valores da gratificação 
concedida aos servidores à disposição do Ins
tituto de Previdência dos Congressistas -
IPC, n~si.Jltantes da aplicação Ua Resolução 
n~ 09190, ficam, na forma estabelecida pela 
Portaria. n~' 47 da Secretaria da Administra
ção, de_l990, reajustados em 4,9976% (qua
tro vírgula noventa e nove setenta e seis por 
cento), a partir de lo de março de_l99.0. 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brast1ia, de de 1990.- Presi-
dente- Senador Chagas Rodri~ues- Depu
tado Simão Sessim- Conselheiro..;_ Dr. 
Henrique Lima Santos- Conseleiro - Dr. 
Edgar Proença Rosa, Conselheiro - Dr. Jor-
ge Odilon dos Anjos, Conselheiro. -

RESOLUÇÃO N· 14/90 

Estabelece ~rcentual sobre os juros 
de empréstimos simples do IPC transfe
ridos para o Fundo Assistencial. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas- IPC, no -uso 
de suas atribuições e consoante o <~;rt. 50, 
item II da Lei nl' 7.087, de 29 de dezembro 
de 1982, Resolve: 

Art. 1~' Fixarem 10% {dezporcento)dos 
juros de empréstimos simples concedidos pe
lo IPC o valor a ser trãnsferido, mensalmen
te, para o Fundo Assistencial. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor a 
partir de abril de 1990, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Brasília, de de 1990. - Presi-
dente Senador Chagas Rodrigues - Depu
tado Simão Sessim, Conselheiro- Dr. Jorge 
Odilon dos Anjos- Conselheiro- Dr. Hen
rique Lima Santos -Conselheiro - Dr. Ed
gar Proença Rosa- Conselheiro. 

RESOLUÇÃO N•lõf90 

Altera o valor máximo do empréstimo 
do IPC (inciso IV, art. 4~ da Resolução 
n• 23/89). 

O Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas- IPC, no uso 
de suas atribuições, Resolve: 

Art. 1~ O teto máximo para empréstimO 
estabelecido no inciso IV, do art. 19 , da Reso
~~o n9 23/89, Será de: Cr$__1QQ_,_OQ8,00_(cem 

mil e oito cruzeiros) e reajustado no último 
dia de cada més, no mesmo índice do rendi
mento da caderneta de poupança, arredon
dando-se, sempre, para o valor maior, as pos
síveis frações. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor a 
partir de 1" de maio de 1990. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 25 de abril de 1990.- Presidente 
Senador Chagas Rodrigues- Dr. Henrique 
Lima SantOs, Conselheiro -Dr. Jorge Odi
lon dos Anjos, Conselheiro - Dr. Edgar 
Proença Rosa, Conselheiro - Deputado Si
mão Sessim, Conselheiro. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

11• Reunião Ordinária, realizada em 2S de 
abril de 1990. 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do 
ano de hum mil novecentos e noventa, às 
onze horas, reuniu-se ordinariamente o Con
selho Deliberativo do Instituto de Previdên
cia dos Congres~istas- IPC, em sua sede, 
situada no anexo I da Câmara dos Deputa
dos, 25~ andar, sob a pre.<>idência do Senador 
Chagas Rodrigues, com a presença dos Srs. 
Conselheiros: Deputados Simão Sessim, AI
varO V alie, Fernando Santana,, Abigail Feito· 
sa, Doutores Henrique Lima Santos, Jorge 
Odilon dos Anjos, Edgard Lincoln de Proen
ça Rosa e do suplente de Tesoureiro Senador 
Rona.ldo Aragão. Iniciados os trabalhos o 
Presidcn.~e determinou ao Secretário a leitura 
da Ata óa reunião anterior. Após lida, a A ta 
foi colocada em discussão e votação tendo 
sido aprovada sem restrições. Continuando, 
o Presidente apresentou quatro projetas de 
resolução, o primeiro dispõe sobre o reajuste 
das pensões concedidas aos segurados obriga
tó;riQS._f.:. _ _aos_segurad(l_S facultativos e respec~ 
tivos beneficiários; o segundo projeto de re
solução reajusta as gratificaÇões dos servi
dores do IPC; o terceiro projeto de resolução, 
alteia as taxas sobre juros destinadas ao Fun
do Assistencial_do IPC e finalmente o quarto 
projeto de resolução, altera o teto limite dos 
empréstimos aos segurados do IPC. Subme
tidas essas matérias à discussão, todos os pre
sentes manifeStaram-se de acordo com os 
seus tennos, sendo em seguida aprovadas por 
unanimidade, to~n_ando esta._s_ Resoluções os 
números doze, treze, quatorze e quinze de 
hum mil novecentos e noventa, respectiva
mente, que serão publicadas à parte. Em se
guida, o Presidente comunicando aos Mem
bros do Conselho __ sobre o estágio em que 
se encontram_ as ações judiciais impetradas 
pelo IPC, resultante as conclusões da audi
toria referente à administração do ex-Depu
tado Gustavo de Faria, disse que tinha convi
dado o advogado c_ohtratado pelo Instituto, 
o Doutor Leopoldo Fontenele, para que pes
sOalii:J.ente fizisse iima exposição sobre essas 
aç6es. Convidado a ~ngressar na Sa!a ~e Reu
niões, o Doutor Leopoldo Fontenele fez um 
relato sobre seu trabalho, não somente na 
Justiça, como também diante da Polícia Fede
ral e do Ministério Público. Após a expia-

nação do Doutor Fontenele, o ?residente deu 
continuidade a pauta dos trabalhos. O próxi
mo assunto foi sobre a substituição da atual 
administradora dos imóveis do IPC, que não 
vem correspondendo com as exigências esta
belecidas pela nossa Seção Imobiliária. O 
Presidente, diante das várias propostas q-ue 
recebeu, enviadas pelas empresas adminis
tradoras de irilóveís em Brasília, declarou ter 
det!!rminado à Seção.Imobiliária do IPC para 
que, orientada pela nossia Consultaria Jurí
dica, examinasse estas propostas, mantendo 
conratos, fazendo sindicâncias, enfím, to
mando todos os cuidados para que o IPC 
concluísse pela administradora mais idônea 
e a que melhor atendesse aos nossos inte
resses e exigéncias. Cumpridas essas reco· 
mendações, sua assessoria sugeriu contratar 
por um prazo de dois anos, a empresa Terra
mar_es ----:- Assessoria Empresarial e Imobi· 
liária Limitada, por preencher todos os requi
sitos exigidos pela oossa Consultaria Jurídica., 
e para tanto, nesta oportunidade, colocava 
esta matéria em discussão. Após discutída, 
foi aprovada por unanimidade. Continuando, 
o Presidente deu conhecimento ao Conselho 
da visita que recebeu por parte do ex-Pre
sidente do IPC, Deputado Furtado Leite, 
acompanhado de alguns ex-Parlamentares, 
que vieram sugerir uma reunião do Conselho 
Consultivo do IPC, a fim de discutir a respeito 
dessas últimas explorações jornalísticas con
tra o nosso Instituto. O Presidente sugeriu 
aos seus pares que de agora por diante, seria 
de bom alvitre, que o Conselho Consultivo 
fo~~e convocado uma vez por mês, para que 
conjuntamente com o Conselho Deliberativo 
tratassem de assuntos de interesses comuns. 
eliberativo, sempre que possível, passasse a 
reunir-se uma vez ·por sema-na. Essas suges
tões foram discutidas e aprovadas pelos pre· 
sentes. Em seguida _foram apreciados e apro
vados os seguintes Processos: 1- de conces
são de pensão - a) relatados pelo Conse
lheiro Doutor Jorge Odikm dos Anjos os pro
cessos do Deputado Genésio de Barros (nd 
056/90) e da beneficiária Maria Coelli Felício 
dos Santos de Almeida (n~ 343/90); b) relata
dos pelo Conselheiro doutor Edgard Lincoln 
de Proença Rosa os processos dos segurados 
facultativos Nilza Marins (n~032/90), Nivaldo 
Rodrigues de Moraes (n9 051190), Rodney 
Ortega (n~ 241190),_ Tardso da Silva Marques 
(n" 334/90), RUth- de' Sousa Silveira Jobim 
(nd 346/90), José Ney Passos Dantas (n" 
463/90) e os processos dos beneficiários Maria 
Scalzilli Marques Fernandes (n9 895/90), 
Azioléa Terezinha Kfurri (n~ 315/90), -Odila 
Machado Magalhães (n" 350/90), Paulina do 
Nascimento Sereno (n!' 563/90); 2- de con
cessão de auxílio~funeral - relatados pelo 
Conselheiro Doutor Jorge Odilon dos Anjos 
os processos de Maria Coeli F. dos Santos 
de Almeida (no 342/90), Cerise Machado Ma· 
galhães (na 348/90), Mário Luiz Serrano Ma
galhães (n~ 730/90), JoSé de Porites Vieira 
Júnior (n~ 743/90)_ e Jorge Prado _Leide (n9' 
925/90); 3 - de coiJ.cessão de auXI1io-doença 
-a) relatados pelo Conselheiro DoUtor Jor
ge Odilon dos Anjos os processos do Depu-
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tado Alberto Soyer (n" 075/90), Severino. 
Lourenço da Silva (n" 283/90), Marco No
gueira Magalhães (n" 295/90_), Salustiano 
Mesquita Pinto )n" 298/90), D_eraldo Ruas 
Guimarães (n'·' 302/90), Edelson Galdino da 
Silva (n" 308/90), Eurico Bartolomeu Ribeiro 
(n~ 312/90), José Belmino dos Santos (n" 
313/90), Marcia Maria: de Azevedo Carvalho 
(n" 335/90), Eurípedes M. da Silva (n" 
339/90), Val~rio Francisco de Lima (n" 
340/90), Maria Coeli Fclício dos S. de Almei: 
da (n" 341/90), Zacharias E. Selerite (n'' 
381/90), Láz::tro Isaías Pereira (n" 382/90), 
Fernando Boanni PauLuci (n'' 383/90), Mes
sias Salvador _da S. Palmeira (n" 385190), Sil
via Maria Toledo (n°447/90), Walter Evaristo 
dos Santos (n'·' 462/90), André Luiz R. Correa 
Pinto (n" ~64/90), Antonio Gomes da Rocha 
(nt> 625/90), Gracinira Lopes da Silva (n~ 
660/90), Ester Alrri-e-ída Valadares (n" 
672/90), Ivan da Costa Oliveira (n' 673190), 
Afrísio de S. Vieira Lima Filho (n9 681190), 
Juarez Rocha Gomes (n" 682/90), Nydia de 
Castro e Costa Barroz.o_(n" __ 731190), Maria 
da Glória Peres ToreHy (n~ 74Zf90), Fernando 
Moreira (n" 843/90), Célia Humberto dos 
Santos (n" 860/90), Deputado Manuet Viana 
(n~'920/90), Deputado Antonio Marangon (n" 
926/90), Carlito Pereira da Cosia (n" 1002/90) 
e .Senador Plínio Barbosa Martins (n~ 
1013/90); b) relatados_ pelo Conselheiro Dou
tor Henrique Lima Santos os processos de 
Iran de Oliveira Leporace (n'·' 624/90), Eurf
pedes Magalhãe~ da Silva (n" 728/90), Vera
Iuce Barbosa Viegas (no 729/90), Renato de 
Almeida Chermont (n\' 732/90), Vera Rilde 
F. de Menezes (n" 733!90}; Antonio Gomes 
RQcha (n'' 817/90), Paulo José Maestrali (nli 
891/90), Hamilton Balão Cordei.ro (n'' 
922l90). Messias Salvador das Palmeiras (n'' 
923/90), Maria Betânia Ferreira Maia (nu 
927190). Domingos Vieira de _Sousa (n" 
976/90) e Ester Almeida Valadares (n" 
1018/90). Foram, ainda, apreciados e aprova· 
dos os processos de cancelamento de inseri· 
ção dos segurados facultativos abaixo relacio
nados: Lázaro Darque de Almeida (n~ 
130/90), Romlialdo_ Mendes_Card_oso (n" 
133190), Maria Elza de Oliveira (n• 119190), 
Selino Xavier dos Santos (n~ 157/90), Wilson 
José Gonela (n" 155/90)~ Eufrásio Pereira da 
Silva (n~ 153/90), Edmilson Ferreira da Silva 
(n<:> 152/90), Mareio Simas Es.teves Duarte (n~ 
150190), Carolina Maria Ribeiro Sousa (nn 
143/90), Eísenhower Damião Nunes (nu 
142/90), Wesley Bezerra de Carvalho (n9 
141/90), Mario Sergio Nicolau Morhy (n'' 
140190), Edith Marques_da Silva (n•l39/90). 
Luiz Carlos Machado da Nóbrega (n~ 123/90), 
Roselene FonteneUe_ Garcia (n" 122/90), 
Olier Garcia de Almeida (n9l21/90), Neluz.ia 
Fernandes de Almeida (no 120/90), Carlos Al
berto Santiago Penna Teixeira {n~ 129/90), 
Carlos Roberto da Silva (n~ 128190), Aure· 
liano Pinto de Menezes (n~ 127/90), Motozo 
Norita (n~ 126/90_), Ermcs Bonatto (n~ 
125/90), Aluizio Bezerra Saldanha (n" 
124190), Luci Afonso de Oliveira (n•ll0/90), 
Carlos Ro_berto de Araujo (no 109/90), Tarei· 
zio Sampaio Granjeiro (n<:> 107/90), Valberto 

de Azevedo Dantas (n~ 106/90), B_eatriz E mi
lia de Mariz Dantas (n~ 108/90), Maria Lucia 
Borges da Silva (n~ 105/90), Mara Rejane 
Soares Castro (n~ 112/90),Raimundo Nonato 

· C. de A. Junior (no 111/90), José Arnaldo 
Frota qe AlbuqUerque (n''098/gO), José Ro~ 
cha Fi!ho (n~· 097/90), Francisco de Assis Frei· 
tas Pires de Saboia (n" 104/90), Helane Mace
do Pereira (no 159/90), Cícero Pereira da Silva 
(n'·' 161190), Rosane Melo R. de Figueiredo 
(n" 162/90)_, Ana Teresa Pereira (n? 163/90), 
Sandra Masanori Tutiba (n" 164/90), Nilda 
Fernandes_Si!va (n'' 101190), Edmar Martins 
de Rezende (nu 156/90), Miriam Miranda 
Cruz Pereira (n" 320/90), Eliane de Fátima 
Santos (no 327/9_0), Miqueas Dantas de Mo~ 
rais (n" 321190), Vera Lúcfã Mirarida Leite 
(n" 318/90)~ Liberato Barbosa Marques Vera 
(no 316/90), José Ribeiro Silva (n'·' 317/90), 
Irdval Pereira Borges (n" 324/90), Angela 
Cristína Viana (n" 325/90), Antônio JUlio Pin· 
to (n" 326/90), Sónia Maria Cintra (n• 328190), 
Andréa Nogueir;1 de Miranda P. Pinto (n" 
351190). Francisco Soares Melo (n~ 357/90), 
Victor Hugo Pinheiro Lima (n'·' 361/90), Jorge 
Pereira Rosa (n~ 360/90), Teófane!> de Jesus 
Salazar Ftoia (ri''359/90), Mônica da Cunha 
B. Lion (n" 356/90), Nielson Gabriel de Souza 
(nd _355/90), Di~ceu Gonçã.l_yes da Silva {no 
362/90), Cecflia Rodrigues Torres (n~ 358/90), 
Angelo Vida! Neto (n~ 349/90), Agostinho 
Ferreira Leite (n" 354/90), Ulisses Asfolfi (n" 
352/90);--Marcos Alves da Silva (n" 338/90), 
João Oliveira de SoUZa (n~ 330/90), JOsé Pe
dro Araujo Jun_ior (nn 336/90), Antonio Ra

, mos de Oliveira (n~ 323/90), Alacir da Silva 
Lana (n'' 331190), Jo!des Muniz Ferreira (n~· 
332190)', Nõrberto Coutinho (n'' 344/90), Pau· 
10 RobertO F. de Carvalho (n" 450/90), Mau
ricio Alves Ribeiro_ (no 518/90), Marilda dos 
Reis Fontinele (n~ 520/90), Maria da Conso
lação Soares_ (n" 521/90), Shirley CavalcaJ!te 
Macedo (n" 522/90), Francisco José da Silva 
(n~ 516/90), AICCU Vieira Gomes Filho (n'·' 
519/90), Teresa Romano Cavalcanti Pires (n" 
404/90), Marcos Henrique S. de Sousa (n~ 
403/90), Giselle__Ctáudio SantoS (no -402/90), 
Vilma Maria Dan tas Sousa (n9 401/90), Fábio 
Ramos de A. SilVa (n" 415/90), Valdii- Lopes 
Quirino (n"416/90), Waldemar Anton Osma
la (n~ 417/90), Maria de Jesus Bezerra (n'·' 
425/90), Rifã de Cassia S. Benevenuti (n9 
427/90), Nalvino Neto Ribeiro (no 419/90), 
Expedito Bento Maia (n" 420/90), Oáudia 
A. Lessa da C. Canto (n9 42.4/90). Maria de 
Fátima de A. Marquez (n' 428190), Célia Al
ves (n9 451190), Mf;l,gna Regina M. França 
(n•• 430190), Evaldo de S. da Silva (n• 483/90),. 
dos Santos (n" 484/90). Alei Vieira de Melo 
Aguiar (ri~ 437/90), Maria Eloisa dos Santos 
(n" (438/90), Paulo Lincoln C. Carvalho (n" 
439/90), Alaide Alves de Sousa (n• 440/90), 
Dilson ManoeLS. Viana (n• 409/90), Celso 
José A. COsta (n~ 413/90), Norma V. S. P. 
de_ Castro (n9 418/90), Graça Maria R. Brito 
(n~ 421/90), Valdecy D_avid Soares (n9 
423/90), Carlos Augusto Te:sta (no 408/90), 
Carlos Alberto S. Bandeira (n• 407/90), Adão 
de Oliveira (n9 461/90), Nerione Nunes C .. 
Junior fn\1--398"/90}; Flora Mecuprê C. da M. 

Cabral (n" 455/90), Nycia FeCUfy S. Ferreira 
(n' 460190), Olivia de Melo Sousa(n• 449190), 
Luiz Pereira Cordeiro (n~445/90), Wellington 
P. de_91iveira (n" 444/90), ~os~ Zepherino 
dos Santos (n9 467/90), Olivia F. de Rezi:nde 
(n9 468/90), Maria do Rosário V. A. Trindade 
(n" 442/90), Astrogildo da Silva Camínha (n" 
528/90J, Ana Maria Gonçalves Reis (n9 

535/90), Auta Batista de Oliveira (no 539190)~ 
Alzira D'Arc Freitas (n~ 540/90), Giseuda 
Alencar Pires de Silva (n~· 524/90), Guinomar 
do Nascimento Lima (n~ 541190), Joaquim 
de Oliveira França Neto (n~ 530/90), Joel Bra· 
ga da Silva (n1' 529/90), José Vicente dos San· 
tos (n~ 546/90), Jamilton de Arruda Pinto (n9 
531/90), Luiz Gi!i.ngeiro Sampaio (n" 532/90), 
Lourdes dos Prazeres dos Santos (n<:> 527/90), 
Maria Aparecida Dias (n~ 533/90), Maria da 
Gloria de Souza (n" 534/90), Maria do Rosá
rio de Fátima Pire_s (n? 543/90), Maria Duarte 
Dantas (nv 526/90), Maria Consuelo Outra 
Timbó (n~ 525/90), Miramar Madalena Bor
ges Turati (n~ 523/90), Raimundo Vascon
celos Aguiar (nn 537/90), Yara Goulart Bar· 
boza (n" 542/90), Waldir Costa Fill,10 (n9 

545/90), Zirene Barreira e Lira (n~ 536/90). 
Zacarias Rodrigues Braga (n~ 538/90), Noe
mia Gomes dos Santos (n"429/90), Paul~ An· 
tonio dos Santos (no 411/90), Jacqueline 
Aguileras Maffia (n~ 431190), Neide Batista 
de Araújo (n~ 433/90), Maria Lúcia C._da 
Rocha (n~ 434/90), Célia Maria Simões (n" 
435/90), Eliêzer de Souzã (n'' 400/90), iuci
guay José Dias Chaves (n" 410/90), Analice 
Piriheiro Banega (n~ 412/90), Teresa Cristina 
S. E. Silva(n'·' 414/90), Luiz Carlos Ferreira 
(n>' 457/90)_, Maria Rosa P. dos Santos (n~ 
453/90), Maria da Conceição F. Ci"uz (n~ 
456190), Esther Alves Barbosa (n" 452190); 
Claudia G. P. Cerqueira (n? 443/90), Ronaldo 
Silva (n~ 446/90), Marcos Valente Ramos (n' 
454/90), Catarina Lobato Vieira (n~ 459/90), 
Maria Oldemia A. L Filha(n'• 458190), Ade
mar Barros Brito (n" 426/90), Benedito Pro
tela Nogueira (n? 487/90), Leonardo Costa 
Schuler (n\' 489/90)_, Oswaldo Ribeiro To!'res 
(n" 490/90), Nilon Pereii'a dos Saritos (n9 
492/90), Argemiro Francisco Xavier Filho (n9 
465190), Nilma Nonato da Silva (n• 466/90), 
Vanda Batista Condé (n? 482/90), Paulo Ri
cerdo D. Feijó. (n?- 479/90), Alcindo de A. 
P. Filho (n~ 477/90), Maria Francisca P. da 
Silva (n~· 476/90), Maria do Carmo B. M. Sou· 
za (n>- 478/90}, Giovani José de So':!sa _(nt> 
488/90), Nivaldo Barbosa dos Santos (n9 
485/90), Domingos Nogueira de Macedo (n" 
486/90), Densdete Fernandes da Silva (n"' 
475/90), Cleide, Barreto Soares (n? 422/90), 
Mauricio Ubaldo da França (n~ 406/90), Dja· 
nira Pereira Bezerra (n~ 510/90), Humberto 
Sampaio Netto (n~ 496/90), Paulo Cesar Ca
valeta (n? 498/90), Noemi de Medeiros Bor· 
ges (n" 500190), Sueli de Souza (n• 501190). 
Uvia Abreu Carvalho (n? 502190), José Fer
reira da Silva (n9 504/90), Claudete Gonsalves 
Pinto (n" 505/90), Arn6Qio Santos Neto (n? 
506/90), Cândido _Alberto da Costa Gomes 
(n~ 441190)! An!ônio Carlos Croner de Abreu 
(n? 470/90), António Barbosa da Silva (n'1 

469/90), Rachel Tourinho Lima de Araújo 
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(h~· 471/90), Luis Jos~ dos Santos (n~ 481190), 
José de Jesus Frazão DoudemeDt" (n~ 480/90), 
Andrelito Alves dos Santos (n~405/90), Junia 
Barbosa Muniz (n" 399/90), Qeuzeni Neto 
Ribeiro (n'.' 436190). Tenisoy de Araujo Lima 
(n~" 432/90), Francisco Antônio Gomes (n" 
397/90), Silvio Mazurok (n' 474/90), Rubens 
Anibal Cascacs (n., 507/90), Nilza Maria Fer~ 
r eira Mendes (n~ 503/90), Ronaldo Mendonça 
(n9 508/90). M-iria Eunice Torres Vilas Boas 
(n9 499/90), Marcos Ferreira de Pau'Ia (n~· 
497/90), Maria Suely D<intas Bueilo (n" 
495/90), Hamilton Costa de Almeida (n·· 
494/90), Adalberto Pusch (n" 366/90), Anto
nio Batista Barbosa (nu 386/90), ~Antonio 
Marques de Sousa (n9 389/90), Ana Cleide 
Andrade Sílva (n~· 377/90), Antonio- Esrelita 
Matias (n9 379/90), Cario!> Alb(!rto da Silva 
(n'364/90), Cleusa Bispo da Silva (n' 374/90), 
Damaci Pires Riulena (nu 388/90), Ercilia AI" 
ves Martins (o'' 394/90), Francisco Antonio 
C. Campos (np 392/90), Gerson Sardinha Ri
beiro (n\' 373/90), Getulio da Gama Volnei 
(n•368190), Gaspar dos Reis Silva (n'' 372/90), 
Heloisa Peixoto Pinheiro (n~ 370/90), Hélio 
Augusto da Silveira Filho (n\' 369/90), I vete 
Ferreira da Silva (o? 375/90), João Batista 
dos Santos (n~· 367/90), Jo~é Alternar Farias 
Lima (n\' 39V90), Manoel Joaquim de França 
Suares (nP 774/90), Moyses José da Silva,Net
to (n~ 387/90), Marcelo Pires Vieira (n•.o 
393/90), Maria do Carmo Guedes da Silva 
(n~ 380/90), Nilson Carneiro QuirinO (n~ 
395/90). Roselene Maria Gonçalves Bell<?_ (n" 
378/90), Sonia Versisno Cintra (n'.' 376/90), 
Tristão Salustiano Botelho (n9 390/90), José 
Ferreira Leite (n~·600/90), Lusia Alice Araujo 
de Carvalho (n" 623/90), Luiz Efigênio dos 
Santos (nD 608/90), Lúcio José Carlos Batista 
(n' 626/90), Luiz Cláudio Pereira Alves (n'·' 
586190), Maria do Socorro Araujo A. Bastos 
(o~' 612/90), Marise Guimarães Monteiro (n" 
618190), Mônica Cristina Callai (n" 627/90), 
Mariana Balby Sílva (n~· 636/90), Maria Elza 
Lia! (n"' 631190), Maria Lucia S:egall Terra 
(n~ 584/90), Mario Viano Pereira Barbosa (n" 
582/90), Maria Madalena de Araujo (o~. 
578/90),_Norma Vila de O. Facundo (n·• 
616/90), Onilo Alves dos Santos (n'' 599/90), 
Paulo Antonio Marques (n~ 622/90), Rosánw 
gela Andrade Ribeiro (n~' 634/90), Ubirajara 
Leão da Silva (n~· 587/90), Ulisses.Miranda 
França (n" 614/90), Vera Lúcia Châves (n~ 
628/90), Wellington Muniz Melo Filho (no 
629/90), Antonio Luiz Chagas da SHva _ür· 
581190), Antonio Cactos Galtetti (nv 613/90), 
Ana Lúcia de Miranda Ramos (n" 621/90), 
Alexandre Sada Faria (n~ 610/90), Argemiro 
de Oliveira (n, 609/90), Adalia Figu~iredo 
da Silva (no 595/90), Carlos Alberto' de Oli
veira (n" 576/90), Cleuza Monteiro de Moraes 
(n' 577/90), Diva! José de Souza (n' 590/90), 
Danllza de Fátima di Carlantonio Vanderlei 
(n9 597/90), Dolores Maria dt! Andrade Oe
brim (n" 596/90), Donizeti Mariano Passos 
(n9 632190), Diva ROsa Santos (n~ 630/90), 
Dione M.arlene M. de S. Lei~ (n' 635/90), 
Damiana de Jesus Santos Gusmão (n~' 
588/90), Elizabete Maria da Silva (n• 593/90), 
Eunice Gomes de Souza Paiva (n'' 594/90),' 

Elizabete Alves Guimarães (n~ 579/90), Edna 
de Lourdes Machado Silva (n~ 585/90), Fran· 
cisco Vaz Neto (n9 601190), Francinete Costa 
Figueiredo (n9 589190), Helena Passos Gui· 
marães (n9 615/90), Irma Pereira de Freitas 
(n" 620/90), Iacy Afonso de Oliveria (n~ 
604/90), José Cícero Pereira Dias (n" 592190), 
daSil~a (n" 583190), José Gonçalves dos Sanw 
tos (n~· 603/90). Josué de Araujo (n" 611/90), 
José Júlio Mendonça de Almeida (n~ 619/90), 
José D~uber Reis de Vilhena (n~ 605/90), 
Abelardo Barreto Filho (n~ 580/90), Antonio 
Magalhães Sobrinho (n" 646/90),_ Djair da Sil
va Bra_ga (n~ 639/90), Ivani Marrini dos Anjos 
(n9 647/90), Joyce Marques de Barros (n~· 
649/90), Marcelo Muniz de Melo (n~ 645/90), 
Marcia Lyra Nascimento Egg (n~ 651190), 
Maria Auxiliadora Resio Ventura (no 
638/90), Maria Crispim de SOusa (nu 642/90), 
Maria de Jesus Matos Moreno (no 637/90), 
Maria Lourdes Zi!li Guimarães .(n" 643/90), 
Maria Nazareth Costa Martins (n" 644/90), 
Maria Regina P. Stein Godinho (n'' 650190), 
Mauro Limeira Men_<LBarreto (n9 641/90), 
Sonia Regina Pinto da Silva (n~ 648/90), Ubi
ramar Lopes de Sousa (n~ 640/90), Adalberto 
Paulino Cid (n~· 670/90), Alvaro Junior Paiva 
Oliveira (n" 665/90), Adilson Gonçalves Viei
ra (n" 666/90), Ana Elizabeth de Freitas Bra
ga (n" 663/90), Bento Alves da Silva (n" 
676/90), Cyrene Nogueira do Amaral (n~ 
661190), Esther Gimenes Ferreira (n"655/90), 
Francisco Carlos do Amorim Martins (n~ 
669/90), lbrahim Gonçalves Saigg (n"675/90), 
Marco Antonio de Castro Martins (n" 
653/90), Maria da Graça dos Reis Rocha Go
mes (n" 668/90), Marta Maria dos Santos Dias 
(n~ 662/90), Maria das Dores Barcellos (n'! 
656/90), Maria Toreza de Sousa (n• 657/90), 
Maria do Carmo Fajardo Fassy (n\' 658/90), 
Rubens Antonio Marques de Castilho (n~ 
679/90), Silma Ayres da Silva Bento (nv 
678/90), Vanderlane dos Santos Batista (n" 
654/90). Victoria Maria Ferreira Mello (n" 
667/90), Virgínia de Castro Silva (n9 664/90}, 
Antonio Lop'es de Morais (n~-683/90) 1 Do
mingos Pereira da Silva (n" 689/90), Everaldo 
Feitosa Costa (n~ 691/90), Iraci da Paz Cai
xeta (n9 686/90), Kenie de F, Pinheiro Santos 
(n~ 684/90), Maria de Fátima M. de Oliveira 
(n" 692/90), Maria do Socorro Cw Muggler 
(n'' 685/90),_Sonia Rocha de Lima (n? 713/90), 
Suely Afonso Ferreira (n9 723/90), Susana 
Maria Beltrão Pereira (no 715/90), Terezinha 

"Socorro Silva Xavier (n~ 724/90), Verónica 
Maria Miranda BrasHeiro (n? 698/90), Vilson 
Vedana (no 697/90), Wilson de Godoi Fellei
ros (n" 711/90), Zilàene Moreira da Silva (n" 
712190), Zilfa Leonel Barbosa (n" 740/90), 
Adaitton Gomes Pereira (n~ 737/90), Aécio 
Flávio Machado (n~ 702/90), AgaCi Henrique 
da Silva (n!' 726/90), Antonio de Oliveira Silva 
(n" 693/90), Armando Antonip Colli (N9 
725/90), Clério Nunes (no 703/90), Else Rosie
ne Maia (n~ 696190), Erasmo Bandeira Rios 
(no 717/90), Everaldo José J .. da Silva (n~ 
718/90), Gilberto Oliveira do Nascimento (n~ 
.695/90), Helio Santa Rosa Camara Mafra (n9 
699190), Jaira de Vasconcelos Mafra (n• 
701190), Jo~é Leone Cordeiro Leite (n' 

708/90), José MaChada dà Fonseca (n? 
706/90), Karla-Borges Ferreira da Silva -(nQ 
710190), Lázaro Pinto Brnndáo (n'' 739/90), 
Luiz Antonio Violin (no 694190), Mariã Apa
recida Fialho Bispo (iJ.9 700/90), Maria de Fa
tima Araujo Carvalho (n~ 705/90), Mafia-do 
Socorro Diniz da Cruz (n'.' 714/90), Maria do 
Socorro Matos P.ereira (n" 704/90), Moizés 
Lobo da Cunha (n~ 741190), Nauilis Ramos 
de Jesus (n" 727/90), Robson Silveira Carva· 
lho (n~ 709/90), Rosângela Borsari Jeronimo 
(n~ 719/90), Rubens Mendonça Monteiro (n1 
72!190), Sandra Reis dos Santos (n" 738/90), 
Sebastião T. de Carvalho (n" 707/90), Sidra· 
gue Pinheiro da Silva (n~ 716/90), Sonia Bar· 
bosa Monteiro (n" 720/90)_, Maria dO Socorro 
Silva (n" 7221!:.10), Messias Pereira Passos (nv 
789/90), Paulo Henrique ~erreira Silva (n~ 
793/90), Renata Rezende Valente (n9 
798/90), Ronaldo de Moura Brito (n'-'745/90), 
Solimar Sousa S. e Castro (n~· 772/90), Suelio 
de Sousa e __ Silva (no 7,47/90), Tereza Ciístina 
C. S. P. Marques (n~ 765/90), Valde~e Car
doso da Silva (n~· 782/90), Wanderley Pereira 
da Costa (n'! 775190), Adilson Pinto (n" 
780/90), Ana Maria de Sousa Braga (n\' 
815/90), Angelita Maria Cabral da Silva (n\' 
748/90), Aristeu Antonio Elsong (n·• 805/90), 
Carlos Alberto S. Quintanilha. (n~· 770/90), 
Cláudia de Fátima S. da Rocha (n~ 769/90), 
Edivaldo Cunha Pimenta (n~ 751190), Edna 
Pereira Lima (no 809/90), Elinde Ferreira da 
Silva (n~ 790/90), Esmeraldina Moreira Por
tela (n'-' 786/90), Euríco Perez Garcia (n" 
746/90), FHinto Matos Maia Sobrinho (n9 
783/90), Genival José Cassemiro (n• 753/90), 
Gilson Antonio Calzavara (n" 155/90), Gui
lherm:e Zanina Schelb (n'' 750/90), Hnio Pas
sos (n~ 816/90), Hernesfina Galdino AzevedO 
(n•774/90), Ivone da Cunha (n• 816/90), Jairo 
de_ArrudaPinto (n~' 763/90), Joana Vidal Soa
res da Silva (n9 758/90), Jorge Vitória Ama
dor (n\' 791190), José Leite Sobrinho (n" 
797/90), José Valmir de Souza (n~ 792i90), 
Josefa Irani Gonçalves Oliveira (n~ 754/90), 
Lizete R()sa Calixto (n~788/90), Lourival Fer
reira Birino (n\' 757190), Luiz Floréncio Rego 
(n~' 814/90), Manoel Correa Fuzo (n" 807/90), 
Marcus Augusto Bastos Lopes (n~ 804/90), 
Maria Andréia Arruda Portilho (nP 764190), 
Maria Celia Pereira (n\' 762190), Maria José 
Santos Leal (n\' 761/90), Maria Pereira Coew 
lho Silva (n" 773/90), Maria do Socorro C. 
Faria (n~' 768/90), Maria do Socorro C. Matos 
Fortes (n~· 756/90), Acácio Fernandes dos 
Santos Filho (n" 800/90), Almi Fernandes Lei
te (n~ 820190). Antonio André Azevedo San
tana (n9 827/90), Aparecida de Fátima A. Ro
drigues (no 821190), Celso José Gonçalves (nY 
818/90),, Cláudia Regina do Nascimento (n" 
838190), Daniel Reis de Souza (n" 842190), 
Dilon Guimarães (n9 829/90), Djalmada Silva 
Leite (no 825/90), Francisco .José Santos Lima 
(nY 828/90), Gema Maria Penido S. Alves (n" 
830/90), Ietes Almeida de Abreu (nY 
826-A/90), Irani Otilio Rosal (n" 824-A/90) 
Jorge Roberto Francisco (n9 803/90), José 
Gentilini de Morais (n9 799}90), Juadite Lo
pes Quiríno (n' 822190), Lezir Alves de Souza 
(n9 844/90). Lúiz de Lourdes Bernardes Cura-
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do (n" 824/90), Maria de Fátirila Freitas (n~ 
835/90),· Maria Inês Custódio (n'' 841190), Ma
ria José Ferreira de Barros Gn" 837 /90), Maria 
da Salete Teixeira (n" 823/90), Marlene Silva 
(n\" 808/90), Nelson Moreira Gomes (n" 
833/90), Raimunda Nunes de Oliveira (n" 
825-A/90), Ramalho Figiteiredo (n•' 834/90), 
Silvio Coelho Guimarães (831/90), Termo
zino João de Souza (n" 802/9"0), Vilmar Alves 
de Oliveira (n" 801190), Davi da Trindade 
Correia (n~· 826/90), David Eduardo Almeida 
Mascarenhas (nv 851190), Emilia Maria C. 
Wandalsen (no 869/90), Eurípedes Magalhães 
da Silva (n~ 749/90), Gildomira C. de Atayde 
(n~' 855/90), Gonçala Moreira Portela (n\' 
810/90), Hamilton Pessoa de Oliveira (nl' 
874/90), Joamar de Mello Cunha (n' 856/90), 
João Cloves Dias Cardoso (P." 870/90), José 
Antonio da Silva ( n'' 865/90), José Fernando 

dos Santos Aioello (n'·' 812/90), José Queiroz 
Araujo Filho (n" 852J9U), Laura Mendes San
tos (n\' 872/90), Manoel Rodrigues de Souza 
(n" 811/90), Márcia de Moraes Marc!lio Reza 
(n~ 760/90), Maria do Carmo Castellani Ca
margo (n\' 866/90), Maria da Graça Rocha 
(n" 839/90), Maria Helena Marques Soares 
Marcelino Amado (n~ 771190), Marineide 
Viana de Souza (n" 864/90), Mirtes Maria 
Amarante Pinto (n\' 766/90), Mamede Rami
ro da Silva (n" 857/90), Nelia de Fatima Silva 
Souza (n" 840/90), Roberto Salerrno (n" 
752/90), Va\demiro Elias de Souza (n~ 
806/90}_, Valter Nogu_eira de Souza (n'' 
847/90), Vanja Müller da Cunha Gonçalves 
(n" 858/90), Vera Lúcia Marques (n~ 850/90), 
Veronice Maia de Azevedo (n"767/90), Zelia 
Fernandes Gonçalves (n~ 849/90), Floriano 
Ribeiro (n\'?78190), Francisco de Assis Peixe-

to Coutinho (n" 787/90), I vete Maria Galdino 
V eras (n? 784/90), Luiz Vicente F. SaniOs AI- -
meida (nl' 776/90), Manoel Messias dos San
tos (n" 779/90), Naele Lawall Cravo (n? 
781190), Norma Rejane Pinto_ Batista (n~ 
832/90), Zely Silva dos Santos (n~ 759/90), 
Luciene Santa Fé Dantas (n~ 493/90), Walde
mar Villas Boas Filho (n·' 515/90), Robertino 
de Araujo Pinto (n'' 513/90), Ignez Maria ·de 
Queiroz Campos (n~ 509/90), Raquel de Oli
veiraSilv~ Santos (n" 511/90), Alciiia Galdino 
Capoto (n" 512/90), Edmar Rodrigues de Al
meida (n" 514/90). Nada mais havendo a tra
tar, é encerrad~ a reunião às_ doze horas e 
trinta minutos. E, para constar, eu, Raymun
do Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata 
que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. Chagas Rodrigues. 
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SENADO FEDERAL 

I-· ATA DA SI• SESSÃO, EM II DE 
:MAIO DE.1990 

1.1- ABERTURA 

!.Z ~EXPEDIENTE 
~2.1 - Mensag~m do' Sr. Governador 

~o Drstrlto )!ederai · 

· -W64190·DF(n•37190, na origem), res· 
tituindo autógrafos de projeto de lei san
cio'D;_ado. 

1.2.·2- Parece~s , . 
.. Referentes às seguintes matérias: ,_ 
~Projeto de Lei dç, .. Senado n~ 114186, 

. que ''disgõe sobre o' calendário escolar 
nas zonas rurais e determina outras provi
dênCias'\ 
-Projeto de Lei do Senado no 308/89, 

· que "instit.ui o cadastro nacional de infra
ções penais e dá outras providências". 
-Projeto de Lei do DF n" 26/90, que 
"dispõe sobre· a percepção de comple
-inéntação pecuniária pelos servidores que 
men_ciona ·e dá outras providências", 
-Projeto de Lei.do DF n'' ~9/89, qu~ 

'estabelece a \!ICiçáO. dircta dos Adminis· 
·.tradores ~egionais no Distrito Fedçral, 
fixa suas atribuições ~ dá outras proVi
dências: 

1.2.3- Leitura de projetos 

-ProjetO d~ Lei do' Senado n? 43/90, 
de autoria do Sr. Sena.dol" Francisco Ro
llembetg. que altera. ó·artigo,294 da Lei 
n•• 5.869, de 11 de janeiro' de IJI73 (Código 

'de Processo CiVil),' · ' 

SUMÁRIO 

--PrOjeto de Lei do Senado n~ 44/90, 
de autoria do Sr. Senador Mário Covas, 
que disciplina o regime de trabalho d;J 
·categoria· d_9s ti'abalhadores domésticos, 
~-dá outra5: providências. 

-Projeto de Lei do ~enado nG 45/90, 
de autoria do Sr. Senador Nelson Wede
kin, que "altera a Lei no 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, Que regula o exercícío 
das profissões de engenheiro,_ arqui~eto. 
e· engenheiro agrónomo; dispondo sobre 

:eleições_àireta!'! para Presidentes dos Con· 
selhos Federal e Regionais de ~ngenha
ria, Arquitetura e Agronomia e -dá outras 
providências" . 

1.2.4 , Oficios 

-N'-'s 26 e 27/90, do Presidente da Co-. 
missão de Constituição, Justiça_ e Cidada

. fliã.~ comunicarido a aprovação dos seguin
tes projetas: 

Projeto de Lei do Senado n9 308/89, 
qUe "institui o cadastro nacional de infra

. ções penais e dá outras providências". 
- Projeto.de Lei do Senado n" 114/86, 

que "dispõe sobre o calendário escolar 
nas zonas rurais e determina outras provi
dências". · 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

-Abertura de prazo de 5-dias para inter
posição de recurso por um décimo da 
composição da Casa, para q~ue os Projetas 
de Lei do Senado n"s 114/86 e 308/89, se
Jam apreciados pelo PlenáriO. 

1.2.6 - Requerimentos 

- N~ 102/90, de autoria do Senador Wil
son Martins, solicitando que seja conside. 
rada .licênça para tratameitto de saúde, 
o período de 8 a 17 de maio dq corrente 
ano. 

:...=-No 1Õii90, de autoria do Sr. Senador 
João Lyra, solicitando licença para trata
mento de saúde e comunicando que se 
·ausentará d.:> País no per(odo de 10 a 3_1 
d~ maio, do ano em curso .. , 

- N~ io4/9Õ,--de -autorlã -dó Si. -senadOi 
Marco Maciel, solicitando enviar ao Go
verno dos Estados Unidos Mexicanos, vo
tos de congratulações pelo início de dis
cussões objetivando _o restabelecimento· 
das relações diplomáticas com o Vatica
no. 

1.2.7- D·~rsÕS-do Expediente 

SENADOR MÁRIO MAIA -Demis· 
são de funcionários públicos. 
. "SENADOR JARBAS PASSARINHO 
-Comparecimento da Sr~ Ministra Zélia 
Cardoso de Mello ao Senado Federal. 

-SENAJ)OR PÓMPEÜ DE SÓUSA -· 
Comparecimento da Sr~ Ministra Zélia 
Cardoso de Mello ao Senado Federal. 

1.2.8- Apreciação de matérias 

Requerimentos n~s 102 e 103/90, lidos 
anteriormente. 

·Aprovados. 
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PASSOS PORTO 
-Difetor-Gí:tr•i do.Sen•do Feder•l 

· AGACIEL DA· SILVA MAIA 
.. Oir•tor Executivo 

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
"t>iratorAdmfnistfãtiVo _____ , · "" 

l LU12 CARLOS DE BASTOS 
!. Oiretor Industrial 
t FLORIAN AUGUSTO CQUT\NHO M_ADRU~A. 
: Oiretor A~iu11to , 

1.2.9- Comunicação 

-Do Sr. Senador Hugo Napoleão, que 
se ausentará do Pa(s no perfodo de 12 
a 17 do corrente mês. 

1.2.10- Ofício 

-NQ 50/90-DF, do Presidente da Comis
são do Distrito Federal, Comunicando a• 
aprovação do Projeto de Lei do DF: n•' 
19/89, que "estabelece a Eleição Direta 
.dos Administradores Regionais no Dis- · 
, trito Federal, fixa suas atribuições e dá 
:outras providências". 

1.2.11 - Comunicação da Presidência· 

-Abertura do prazo de 5 dias para inter
posição de recurso por um décimo da 
composição da Casa, para que o Projeto -
de Lei do DF n~ 19/89, seja apreciado 
pelo Plenário. -- -- - -

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n' 
35/90-Complementar, de autoria do Sena
dor Márcio Lacerda, que dispõe sobre o 
adicional ao Imposto de: Renda, de que 
trata o inciso II do art. 155 da Constituição 
Federal. Discussão sobrestada, para exa
me da Comissão de ConstituiçãO, Justiça 
e Cídadania, após usarem da palavra os 
Srs. Chagas Rodrigues e Mauro BeneVi
des. 

-Projeto de Decreto LegislativQ ·no 
60/89.(n• 60/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo de 
cooperação científica, técnica e tecnõló~
gica entre o Governo da Repúblicã Fede
rativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba, celebrado em Havana, em 18 
de março de 1987. Discussão encerrada,. 
após pare_cer favorável da Comissão com
petente, ficando a votação adiada nos ter
mos regimentais. 

Veto total aposto ao Projeto de Lei do
PF n" 31/89, que dispõe sobre a alienação 

EXPÉDIENTE 
""'IITII"' ~FICO DO IIINADO FRIIiiUL 

DIA..Oooc:-M-;.41-L 
tmpreuo sob a respon:Abtttdade d•""MeU cso-s.nNo~Fedlflt 

Semestral 

de imóveis residenciais do Distrito Fede
ral e a utilização dos recursos dela oriun
dos. Discussão encerrada, ficando a vota
ção a~iad~ nos tern;to_~ ~,g!~en~_!l(s_,_ 

Proposto de Emenda à Constituição n" 
5189, de autoria do Senador Nelson Car
neiro e outros Srs. Senadores,. que dispõe 
sobre a remuneração dos Deputados Es
taduais e dos Vereadores. Em discussão 
(5~ sessão). 

-Proposta de Emenda à ConstitUição 
n~ 6/89, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Srs. Senadores, 
que acrescenta artigo ao texto constitu
cional prevendo a criação e definindo ~ 
competência do Conselho Nacional de re
muneração pública. Em discussão (5• ses-
são). · 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
--l/90, de autoria do Senador Márcio Lacer

da e outros Srs. Senadores, que acres-~ 
centa dispositivos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constitui
·ção Federal. Em discussão (5• sessão). 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÃES - Considerações sobre o Plano 
Brasil Novo. 

SENADOR MAURÍCIO CbRR~A 
- Defesa da classe médica em face das 
acusações generalizadas do Ministro da 
Saúde. Situação dramática dos hospitais 
em Brasílía. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Reparos à declaração feita pelo Deputado 
Luiz Inácio Lula da Silva, criticando o 
Senhor Presidente da República. Trans
crição do discurso do Presidente da Repú
blica, na última reunião tninisterial. 

. SENADOR NABO R JÚNIOR...:_ De
fesa da conclusão da rodovia BR-364-
AC. Internacionalização da Am~óp.ia. 

SENADOR MARCONDES GADE
LHA- Aprovação de projeto de lei, pela 

~ara dOs- Deputados, que determina 
a divulgação diária na televisão, dos tra
balhos do C~mgre·sso Nacional. 

SENADOR ALUÍZIO BEZERRA
Defesa da conclusão da rodovia B:R-364 
- AC. Restabelecimento do preço míni
mo para a borracha. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
-Matéria publicada no jornal ''O Povo", 
sob o título A questão regional,.. sobre uma 
nova política para o desenvolvimento do 
Nordeste. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI -
Reivindicações dos uslláfiOS da ZOna 
Franca de Manaus, no sentido da tran-sfe
rência da titularidade dos cruzados novos 
que foram bloqueados, para sa!dar obri-, 
gações contraídas anteriormente a 15 de 
março. 

SENADOR ODACIR SOARES- (r
regularidades.no Centro d~ Apoio à Pe
quena e Média Empres~, de Rondônia. 

SENADOR LOURIV AL BAP.TISTA. 
- 20? aniversário de criação do Tribunal , 
de Contas do Estado de Sergipe. 

1.3~2- Designação da Ordem do Dia, 
da próxima sessão , 

1.4 :__ I'!NCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 
- N"s 47190 (republicação), 68 a 77/90. 

3- PORTARIA DO PRIMEIRO SE
CRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 
-N" 9190. . 

4- ATA DE COMISSÃO 

S- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS-
SÕES PERMANENTES . 
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Ata da 51~ Sessão, em 11 de maio de 1990 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa, 

Pompeu de Soúsa e Nabor Júnior 

AS9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES. 

Márío Maia- Nabo r Júnior- Jarbas Pas
sarinho- Antônio Luiz Maya- Alexandre 
Costa - Lourival Baptista - Pompeu de 
Sousa- Maurício Corrêa- Affonso Camar
go- José Richa. 

fÍ SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa). 
- A lista de presença acusa o compareci· 
menta de 10 Srs. Senadores. Havendo m1me
ro regimental, declaro aberta a sessão, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. !"-Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO GOVERNADOR 

DO DISTRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafos de 
Projeto de Lei sancionado: 

Ne 64/90-DF (n" 37/90, na origem), de 9 
de maio do corrente, relativa ao Projeto de 
Lei do DF n~ 22, de 1990, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao orçamento do Dis
trito Federal créditos suplementares até o !i
mite de Cr$1.369.000.000,00 (um bilhão. tre
zentos e sessenta e nove milhões de cruzei
ros), para os fins ci_ue espccifíca.-

(Proj<ito·qU.e se transformou na Lei n" 95, 
de 4 de maio de 1990.) 

PARECERES 

PARECER N• 126, DE !990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 114, de 1986, que "'dispõe so
bre o calendário escolar nas zonas rurais 
e determina outras providências". 

Relator: Senador Aluízio Bezerra 

·Ü Projeto de Lei do Senado n" 114, de 
1986, de autoria do Seq~dor Jutahy Maga
lhães, propõe a adequaçà:o do calendário es
colar, nas zonas rurais, às peculiaridades sa
zonais e às características fegionais concer
nentes à tipologia da produção -ãgrfcola. Essa 
medida permitiria elaborar o calendário do 
ensino no meio rural de maneirà a nele não 
incluir as épocas de maior demanda de mão
de-obra no campo. A proposição, ademais, 
concede prazo de 90 (noventa) dias para o 
Poder Executivo re_gu(amentar a Lei. _ 

Na justificação do Projeto, recorda o Sena
dor baiano serem a evasão e a repetência 

escolar -du·ãs díis mais giaVes quesi"ões Postas 
à educação no Brasil. Os índices de evasão 
e retenção nas escolas rurais são objeto de 
preocupação especial, uma _vez que, lembra 
o autor, a histórica situação de "submissão 
do campo à cidade e a conseqüente distri
buição desigual do~ benefícios sociais" colo· 
cam em posição desvantajosa determinadas 
re_giões e grupos sociais. 

Afirma, a seguir, que o trabalhador rural 
tem demonstrado reconhecer a importância 
da educação; com a particularidade de com
preender a escola, da mesma forma que a 
produção, como esfera do trabalho. Assim, 
requisitados para o labor no campo, as crian
ças e jovens têm que dividir-se, concomitan
temente, entre duas esferas de trabalho: as 
diferentes fases da produção agrícola e a fre
qüéncia às aulas. 
- Condui o nobre Senador da Bahia, pois

1 

que o Projeto de Lei sob análise permitirá 
superar o problema, desde que ensejerá a 
possibilidade de "ajustamento do calendário 
de atividades escolares com o calendário de 
trabalho agrícola". 

De fato, além de sofrer as conseqüências 
do estado de verdadeira indigência à que.está 
reduzida a educação no Brasil, o ensinO no 
meio rurãl se -cóiifrótlta com outra ordem de 
problemas: a transferência mecânica de um 
sistema idealizado para a área urbana. A rigi
dez desse siste,ma parece não permitir a possi
bilidade de_ que os métodos e conteúdos de 
instrução aplicados na zoaa rural sejam' adap
tados a sua forma de produção e a suas pecu
liaridades sócio-culturais. 
·o resultado dessa sitúãÇão m"anifesta-se de 
marieira mais ou menos clara nos' altos índices 
de repetência e evasão, sobretudo dessa últi
ma. O abandono da escola tem sido a\olução 
mai~ viável para os campesinos, ao terem co
locadas frente a frente suas condições de exis
tência e as condições da educação que lhes 
são oferecidas. Alguns estudos têm mostrado 
os elevados níveis das taxas de evasão, distri
bu(dos desigualmente entre proprietários, 
parceiros, trabalhadores permanentes e tra
balhadores temporários. Naturalmente, os 
alunos oriundos das categorias de maior grãu 
de pobreza afastam-se_ da escola em maior 
número. 

-Da mesma forma, tem-se demonstrado que 
a reduzida escolarização pre.,dominante na 
área rura( não é bem o resultado do desinte
resse pelo estudo ou de sua baixa valorização, 
co~Cepção que assumiu verdadeira forma de 
preconceito, em boa parte das discussões so
bre o assunto. Pesquisas sobre o tema tém 
revelado que a posição 0cupada pelos pais 
na estrutura sóC:io-ecoD.ômica bem como a 

extensão e. a · quaÜdade do ensino ofertado 
na zona rurícola desempenham relevante pa
pel para o grau da escolarização ali existente. 

Do ponto de vista da precariedade_ reinante 
no ensino, inclufdo o oferecido às populações 
do campo,- a orientação passivei de superar 
tal estado encontra-se basicamente definida 
na legislação existente. Ressalte-se, a prop6· 
si to, que a educação no Brasil está a merecer 
medidas de governo que efetivamente po
nham em prática as diretrizes consignadas nos 
textos normativos existentes sobre a matéria. 

No que concerne às' especificidades da área 
rural, o Projeto de Lei sob exame oferece 
oportunidade de que seJam implementadas 
adaptações que levem em conta peculiarida
des_ desse meio. Além do mérito da ordena
ção que encerra, temos a expectativa de que 
a norma contida na Proposição possua a fa
culdade de fazer reconhecida, de maneira 
prática e concreta, a necessidade de tratar 
o ensino no meio rural de acordo com as 
particularidades que lhe são próprias. 

Não é demais lembrar, porém que 'a Lei 
de Diretrizes e Bases para o Ensino (Lei nio 
5.692. de 1971) refere a possibilidarle de o 
calendário escolar ser ajustado às épocas de 
plantio e colheita. Registra expressamente a 
mencionada Lei: 

"Art. 11. 
.... ~- .. --~~---- .... ·-···-···- ·---~---~-"-·~~---·~· 

§ 2~ Nazonarural,oestabelecimen
tO poderá organizar os períodos letivos, 
com prescrição de férias nas épocas do 
plantio e colheita de safras, conforme 
plano aprovado pela competente autori
dade de ensino.'' 

A flexibiHdade permitida pelo ordenamen
to jurfdico parece não se coadunar com a 
rigidez do _sistema de ensino. necessitando_, 
para ser exercitada. do poder impositivo de 
norma legal especifica1 papel que o Projeto 
de Lei sob consideração vem, oportunamen
te, dfisempenhar. 

A nosso ver, entretanto, a proposição ne
cessita contemplar a imprescindível particiK 
pação dos sistemas estaduais de ensino 1-ppr 
intermédio de seu.s conselhos de educação, 
na implementação das medidas preconizadas. 
Ta1 preceito é indispensável, dada a necessiK 
dade de o calendário postulado harmonizar 
a demanda de mão-de-obra no campo à ins~ 
trução apropriada. 

O Projeto é jurídico; constitucional e fiei 
à técnica legislativa, não havendo, pois, nada 
que obste sua tramitação. No seu mérito, tra
ta de questão de relevante interesse para a 
oferta de condições adequada de escolariza
ção ·ã população do campo. 
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Assim, opinamos petã aprovação do Pro-
jetO. . . 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1990. 
- Cid Sab6ia de Cahalho, Presidente. -
Aloizio Bezerra, Relator. - Francisco Ro
Uemberg - Mauro Benevides - Carlos Pa
trocínio - Maurício Correa - Jutahy Maga
lhães - Mansueto de Lavor - Jarbas Passa
rinho - Meira Filho - José Paulo Bisol -
João Castelo. 

PARECER N• 127, DE 1990 

Edison Lobão - Francisco Rollemberg -
'Aiiilzio Bezerra- Carlos Patrocínio- Juta
hY Magalhães - Mauro Benevides. 

PARECER N• 128, DE 1990 

Da Comissão do Distrito Federal sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n• 
26, de 1990, do Executivo local, que "dis
põe sobre a percepção de complementa· 
ção pecuniária pelos servidores que men· 
ciona e dá outras providências". 

Da Comissão de Constituição, Justiça Relator: Senador Maurício COTrêa 
e Cidadania, sobre o projeto _de Lei d() 
Senado n~ 308, de 1989, que "institui 0 A proposição em epígrafe, submetida à 
cadastro nacional de inrrações penais e apreciação desta Casa por iniciativa do Go-
dá outras providências". vemador do Distrito Federal, nos termos do 

que dispõe o§ 1~· do art. 16 do Ato das Dispo· 
Relator: Senador Maurício Corrêa sições Constitucionais Transitórias, tem por 
Com o Projeto de Lei nd 308, de 1989, finalidade estenÇier a complementação pecu

, procura o eminente Senador Francisco Ro- niária decorrente da participação no Sistema 
llemberg modificar o§ 2~do art. 809 do Códi- Unificado e D.escentralizado de Saúde -
go de Processo Penal (Decreto-Lei n" 3.689, SUOS-~ aos seividores em exercício no Insti-
de 3-10-1941) e o art. 21' da Lei de Execuções tuto de Saúde e na Secretaria de Saúde do 
Penais (Lei n" 7.210, de 11-6-1984), objeti- Distrito Federa_l. 
vando instituir o cadastro nacional de infra· Estabelece, ainda, no parágrafo único do 
ções penais. seu art. l", que a referida complementação 

Na justificação, ao tempo em que assinala somente será paga quando os valores de retri-
que o projeto tem "por objetivo instituir um buição.correspondentes às categorias funcio-

. cadastro nacional de todos os condenados por nais dos servidores dQ Instituto Nacional de 
in:fração penal de sorte a facilitar a identifí- Assistência Médica e Previdência Social -
cação dos delinqüentes contumazes", ressalta Inamps, forem superiores aos atribuídos aos 
a necessidade de, no plano federal, "com- servidores de que trata esta proposição. 
binar a.s disposições do art. 809 do Código Cumpre salientar a existência de erro ceda-
de Processo Penal com a competência defe- clonai nesse dispositivo, tendo em vista a re· 
rida ao Conselho.Nacional de Política Crimi- ferência, por extenso; ao INPS, apesar da 
nal e Penitenciária pela Lei das Execuções sigla respectiva ser do Inamps, sendo este 
Penais para viabilizar a constituição de um e_fetivamente o órgão que integra o Sistema 
cadastro único e centralizado de infratores . Unico de Saúde. 
~a lei penal". Por derradeiro, o art. 2'1 manda considerar, 

Aduz 0 autor que as alterações pretendidas na transposição de que trata o art. 2" da Lei 
contribuirão "para 0 posicionamento da poli- n9 87, de 1989, o tempo de efetivo exercício 
tica de controle à criminalidat'le na medida prestado no emprego ocupado pelo servidor 
em que facilitará a rápida e eficaz identifi- à época da transposição. 
cação dos delinqúentes, a nível federal". A providência contida no art. lo do projeto 

Não resta dúvida de que nos últimos anos, já foi objeto de emenda perã.nte esta Cernis
com 0 recrudescimento da violência urbana sãu, à época da tramitação do Projeto de 
e dos crimes contra a vida, vem crescendo Lei do Distrito Federal nu 11. de 1990, que, 

0 clamor público à busca de providências ca- apesar de ter merecida acolhida nesta cas_a, 
pazes de conter a onda avassaladora que houve por bem Sua Excelência, o G'?ver~a
ameaça levar as instituições à im-potência e dor do Distrito Federal, vetá-la, para em se· 
.~scrédito. guida reapresentar a matéria, com ligeiras 

alterações, no presente projeto. 
Por outro lado, a proposição em exame ConcluímOs, portanto, pela sua juridicid~-

não compromete a perenidade dos nossos CÓ· Q.e e constitucionalidade, manífestando-nos 
digas. P~lo co~tr~r~o, contrib4i _p'ara o lfper- da mesma forma favoravelmente quanto ao 
feiçoamentO dà política de combate à crimi- mérito," por entendermos serem as medidas 
nalidade na medida em que "será possível nele propostas oportunas e de inteira justiça. 
à instância judicial t~r certeza quanto à pri-1 Sala das Comissões, de maio de 1990. 
mariedade ou não do réu, fazendo aplicar -MauroBebevides,Presidente-Maurício 
a lei com a severidade de que o caso impõe". Correa, Relator -João Calmon - PonlPeu 

Simples, objetivo e prátlco, _o Projeto de de Sousa- FranciscoRollemberg- Ronaldo 
Lei n9 308. de 1989, não fei:e· a ConstituiçãO ... · Aragão·- Irapuan Costa Junior- Lourival 
e as leis do País. Baptista - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 

De outra parte, parece-nos irlteiramente o de Carvalho- Aluízio Bezerra. 
recomendável a sua aprovação. PARECER N9 129, DE._.1990 · 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 19 de abril de 1990. .Da'CoillissãodoDlstritoFederal,sÓbre 

- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente - o Projeto de Lei do Distrito Federal no 
Maurício Correa, Relator - Lourival Bap- - 19, de 1989, de autoria do Senador Pom~ 
,rsta - João Castelo - José Paulo Bisol - peu de Sousa, que estabelece a eleição -

. . 

di reta dos Administradores Regionais DO 
Distrito Federal, fixa suas atribuições e 
dá outras providências. 

Relator: Senador Chagas Rodrigues 
A Comissão do Distrito Fed_er(l.} aprovou 

na reuníão de 8 de maio do corrente, o voto 
em separado da lavra do Senador Wilson 
Martins, o qual foi adotado por mim, tendo 
em vi~ta que o eminente Parlamentar, Repre· 
sentante do Estado do Mato Grosso do Sul. 
não a!>sinou o voto referido e ao ser apreciado 
o projeto âe lei em tela, Sua Excelência não 
integrava mais a Comissão do Distrito Fe
deral. 

É o seguinte o parecer aprovado pela Co-" 
missão do Distrito Federal: 

O eminente Senador Pompeu de Sousa, 
em 9 de maio do ano em curso, submeteu 
à consideração do Senado Federal- no exer-. 
cício transitório da competência da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal-projeto que 
institui a eleição direta dos Administraôores 
Regionais no Distrito Federal. 

Justificando a matéria, o ilustre autor da 
proposição argumenta que, hoje, apenas 
25% da população do Distrito Federal resi
dem no Plano Piloto e que os demais 75% 
estão distribuídos pelas várias cidades-saté
lites, algumas delas com mais de 600 mil habí· 
tantes, população maior que a de muitas ca pi
tais estaduais. 

Alega, ainda, o eminente autor do projeto, 
que "seria evide~temente _.frustrante que a 
expectativa da autonomia política do Distrito 
Federal, enfim confirmada pela Constituição~ 
fosse desnaturada pela pennanência da prá· 
ticã da indicação de Administradores "bióni
cos" para as cidades-satélites". 

A matéria foi distribuída ao nobre Senador · 
Francisco Rollemberg, o qual se manifestou 
contrariamente ao projeto por considerá-lo 
inconstitucional à luz do disposto no art._ 32 
da ~onstituição Federai, gu~ estabelece: 

"Art. 32. O Distrito Federal, veda· 
da sua divisão em municípios ... " 

Por entender que a proposição em tela, 
pelo,s altos propósitos democráticos que 'énse-

. ja. merece o mais acurado exame dessa Co
missão, pedimos vista do processo, na forma 
do que faculta o Regimento Interno do Sena
do Federal. 

Análise 

Embora compreendamos como justificada 
a preocupação do eminente relator d~ maté
ria em relação â vedação prevista no texto· 
constitucional, compreendemos que o proje· 
to em apreço não ofende a Constituição Fede
ral na medida em que a eleição dos adminis
tradores de nenhuma maneira acarretaria a 
divisão em municípios do Distrito Federal. 

Claro está que é enorme a diferença entre 
·as duas entidades. Enquanto a Administra- · 

ção Regional carece de poder político, o mu
nidpio constitui· unidade autônoma - com 
poderes Exicutivo e Legislativo- integiante 
da organização político-administrativa da Re
pública. 
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A proposição, portanto, lláo _cOgltando de 
divisão municipal, não afronta a regra consti
tucional. 

Ao contrário, a unicidade polftico·territo
rial do Distrito Federai - como exige a Lei 
Maior- é integralmente atendida pelo pro
jeto, que tiusca, apenas, assegurar o exercício 
da cidadania no processo de escol~a dos Ad
ministradores Regionais. A não ser indireta· 
mente, pelo que dispõe o § zo do art. 1" da 
proposição em exame, - que propomos su
primir- nada há que possa ser alegado con
tra o projeto nesse aspecto. 

Por outro lado, a proposta de eleição direta 
dos Administradores Regionais harmoniza
se, à toda evidência, com o príncípio da auto
nomia das entidades políticas d.e direito inter
no, a saber, a União, os Estados, o Distrito, 
Federal e os Municípios,, estatuída no art. 
18 da Constituição Federal. 

A adoção do sistema eleitoral para o preen· 
chimento dos cargos mencionados busca a 
maior democracia da administração pública, 
mediante a participação direta ·da sociedade.~ 

Aliás, os sistemas de escolha de di~igentes 
com a participação direta das parteS interes
sadas têm sido adotad_os em vários setores 
dà vida nacional, sem qualquer oposiç_ão de 
obstáculos jurídicos. Assim é que em muitas 
unidades federadas - inclusive no próprio 
Distrito Federal- a escolha de diretores de 
escolas e hospitais ocorre mediante consUlta 
direta. Outra não é a forma de indicaç_ão .de 
Reitores em inúmeras Universidades do País. 

Não nos resta qualquer dúvida, portanto, 
quanto à constitucionalidade e. juridicidade 
da proposição. 

Em relação ao mérito, é de ressaltar-s~ ain· , 
da que, além dos princípiOs_deinocrático:fque 
contempla- inclusive quando integra o Go· 
vernador e os Administradores eleitos .go 
Conselho SuperiOr de Administração Pública 
do Distrito -a proposta é particulann,en_te 
sábia quando delega à Lei Orgânica do Dis~ 
trito Federal. a ser promulgada pela Ql:mara 
Legisla~Va, a deliberação definitiva sobre <l 

matérii"! 

EMENDA DO RELATOR 

Diante do que reiatarnos e da análi_~e _que 
fizemos, propomos a emenda supressiva a se· 
guir: 

EMENDA SUPRESSIVA 

AO PROJETO DE LEI DO DF 
N•.~r.DE 1?ª9· 

Que ~'estabelece a eleição di reta dos. 
Administradores Regionais no Distrito 
Federal, fixa suas atribuições e dá outras 
providências". 

Suprima-se o § 2? do art. }0 do projeto. 

Justificação 

Embora de forma apenas indirCtae alusiVa: 
a redação do dispositivo que pretend_emos 
suprimir poderia dar ensejo ã interpretação· 
de que o projeto pu~esse pretender a eq).liva

. lência das Administrações Regionais com as 
Prefeituras Municipais o que,- evidentemen
te, n~o é o seu irltento. 

Ade'mais, as regrãr a que alude o dispo
sitiVo em tela podem e deyem ser estatu~as 
pela Justiça Eleitoral, condição, aliás, já 
atendida pelo art. za do projeto. 

Voto 

AterididõS os aspectos de constitucionali· 
dade e juridicidade' manifestamo-nos a favor 
do projeto quanto ao mérito, com. a supressão 
do§ 2~ do art. r~. na forma de emenda, que 
-ápresentamos. - · l · 

Sala das Comissões, de de 
'1990. -Mauro Benevides, Presidente -. 
Chagas Rodrigues, Relator - João Lobo, 
Contra - Meira Filho, Voto Contrário ....:..:.... 
Maurício Corrêa - Francisco Ro11emberg, 
Voto Vencido em Separado. -Cid Sabóia 
de Carvalho- JoãoCalmon- AluízioBezer
J.a - (..ourival Baptista, Contra - Pompeu 
de Sous3, Autor. ._ 

VOTO VENCIDO EM SEPARADO, do 
Senador Francisco Rollemberg, sobre o Pro
jeto de ~i do Distrito Federal n?19, de 1989, 
que "estabelece a eleição direta das.Adminis· 
trações Regionros no Distrito Federal, fixa 
suas atribuições e dá outras providéncias''. 

O nobre S~nador Pqmpeu de "Sousa sub~ 
mete à nossa consideraÇão_ projeto em que 
institui eleiçOes diretas par3 os Administra
dores Regionais de Brasília, além de determi
nhar-lhes a competência. 

Ao -justificar ~téria; seu edin;.ente au
tor, :.alienta que seu propósito precfpuo é 
o de consagrar o princípio da autonomia do 
Distrito Federal, estabelecido no· art. 18 da 
Cõnstituiçáo Fedei-3.1. Alega, ainda, que ape
nas-25% da popUlação de Brasília reside no 
Plano Piloto, e que os outros 75%' represen
tam l.J.IR percentual muito maior de que os 
habitantes de-muitas capitais brasileiras. 

Ao compulsar, no ent~nto, o .citado art. 
18, verificamos que o preceito rege a organi
zação político-administrativa do Pafs, como 
um todo. Acontece que o Dis~rito Federal _ 
por ~ua situação excepcional de Capital da 
Repuôlica, mereceu um tratamento diferen
ciado dos Constituintes que dele trataram no 
Capítulo V- do Distrjto Federal e dos T erri
tóriós, e, evidentemente, foge à regra geral 
ali mencionada. 

O presente projeto poderia aCarf~tar a di· 
visão de nos_sa Capital em m:unicípios, provi
dência que não se harmonizaria com o art. 
32 da Constituiçao. 

''Art. 32. ODistritoFede:ral, vedada sua 
divisão em municfpiós.~-·"-

'Ante o exposto, manifestamo-nos contra
riamente ao projeto por considerá-lo incons· 
titucional, em que pesem os altos propósitos 
de Seu nobre autor. . 

Sala das Comissões, de de 
1990. -Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 
· SobJe a mesa. projetas que serão lidos pelo 
Sr. 1? Secretáno. - -

São lidos os s'eguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 43' DE 19W~-

Altera o art. 294 da Lei n~ 5.869, de 
11 de janeiro de 1973.(Código..de Process'ii 
Civil). .. ' 

O Congresso Nadonal decreta:. 
Art: 1~ O art. 294 da Lei n~ 5.869, de 

11 de janeiro de 1973, passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 294. AD:tes da citação, o autor 
poderá emenda_r, modificar ou aditar o 
pedido. 

Art. 2? Esta lei entra em vigor nã d~ta 
de sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

TradiCionalmente, _9_Direito Processual pá
trio tem adotado o princípio da imutabilidade 
da ação. Como diz Pontes de Mirada, a-"dila
ção da alterabilidade é mais um golpe na proi
bição clássica, romana, germânica e italiana 
da mulatio actionis." 

Coerentemente com o esforço doutrinário 
clássico, o Código de 1939 (arts. 157 e 181) 
e a Lei n? 5.869, em seus arts. 294 e 264, 
mantiveram lil::nitação expressa, em termos 
de· alterações subjetiva e objetiva, ou seja, 
em relação a ~ujeitos, partes- e quanto ao pe
dido e·cau$a de pedir. 

No entanto, a regra C~J;IStante do __ art. 294 
não foi assimilada sem discussão. Diz José 
Joaquim cah:non d~ Pa~!;OS, nos se.us "Co
mentários ao Código de Processo Civil", que 
"aditamento do pedido é acrescentar-lhe al
gum:~ coisa que falta. Veda-o o art. 294, como 
anteriormente o fazia o art. 157 do Código 
revogado". 

Continua, o citado autor, aduzindo que "a 
rigor, não entendeinos, como não o entendia 
Lopes da Costa, a diversidade de tratamento. 
Admitir-se a mudança aquiescendo o réu, 
não se pennitir o aditamento,· nem mesmo 
nessa ciréunstância". 

Sem embargo, a norma do art. 264. faculta 
a mudança do libelo, porém a do 294 _proíbe 
a sua adição. Convém esclarecer que a adição. 

·do libelo consiste "na alteraçào da iniCial ajui~ 
zada com o acrescentamento, ao pedido nela 
formulado; de novo ou novos pedidOs", con~ 
forme esclarece Moacyr Amaral Santos. 

Por mudança de libelo, continua o autor, 
"se entende a modificação doS elementos da 
ação _..:_parte~. causa de pedir; pedido - · 
fig~ra diversa da adição do libelo". . 

Eis, portanto, o fulCro da existência ·de oPi~ 
niões desencontt;"adas, de vez que a lei per~ 
mi te a mudança do libelo, por um lado, mas, 
de outra- parte, proíbe-lhe_ a adição. 

Em verdade, considerando a necessidade 
de _corroborar com a economia processual. 
e levando em conta, além disso, a posSibi
lidade de se perpetrarem mudanças. confor· 
me o disposto no art. '264, é procedente que 
se procure compatibilizar ~elhor a regra do 
art. 294. Colfl as demais normas processuais 
e, ainda, cOm a imprescindível mod!!mização. 
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das regras qUe informam a legislação adje· 
tiva. 

Destarte, nada obsta que o autor, até que 
se efetive, in totum, a angularidade proces
sual, adite o libelo. Aliás, tal medida facul
tará economia dos atas processuais, confor· 
me já exposto, poupando a Justiça de conhe
cer acerca de novo pedido, mediante ação 
distinta. · 

Em síntese, o projeto em tela visa a simpli~ 
ficar a dinâmica processual até a instalação 
da lide através da citação válida, eliminando 
terrível óbice à adequação do pedido às reais 
pretensões do autor. 

Finalmente, sem prejuízo da alteração con
vencional do pedido (art. 264), harmoniza-se 
o texto legal, na medida em que é facultado 
ao autor, até a citação, emendar, modificar 
ou aditar o pedido, dando à relação proces
sual maior consistência e realidade. 

Sala das Sessões, 11 de maio•de 1990. -
Senador Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

, . ' LEI N• 5.869, 
1 DE 11 DE JANEIRO DE I913, 

· QUE INSTITui O CÓDIGO DE 
- PROCESSOCIVIL. 

'"·"'"'''"''""'''''''·''•Y•,.••,.••·•••I••••••••••••••••• 

Art. 294. Quando o autor houver omiti~ 
do, na petição inicial, pedido que lhe era lícito 
~er, só por ação distinta poderá formulá~lo. 

À Comissão ·de· ConstitUição, Justiça 
e Çidadania- Decislio Términiltiva 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 44, "DE 1990 

Disciplina o regime de trabalho da ca
tegoria dos trabalhadores domésticos, e 
dá outras providências. · 

§ 39 Tampouco será cOnsiderado empre~ 
gado doméstico o filho ou filha de trabal.ha~ 
dor doméstico que, por liberalidade do em· 
pregador, viva na casa deste em companhia 
daquele, se'm obrigação de realizar serviço, 
trabalho ou: tarefa na administração residen· 

, cial. 

Art. 3~ Aos trabalhadores domésticos 
são assegurados os seguintes direitos, além 
de outros_ previstos no contrato de trabalho 
individual ou em convenção coletiva de traba· 
lho: 

I -salário mínimo fixado em lei para os 
trabalhadores em geral; 

II - i!redutibilidade de salário, salvo o dis· 
posto im convenção ou_acordo coletivo; 

III- décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposen~ 
tadoria; 

IV- repouso semanal remunerado, prefe· 
rencialmente aos sábados e domingos; 

V- gozo de féri:is anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 

VI -licença à gestante, sem prejuízo do 
emprego e do salário, com duração de 120 
(cent.Q e vinte) dias; 

VII-licença-paternidade de oito dias, 
se:m prejuízo do emprego e do salário, conta~ 
dos do dia seguinte ao do nascimento do filho; 

VIII - aviso prévio de trinta dias referente 
ao primeiro ano de serviço acrescidos de mais 
cinco dias por ano subseqüente; 
IX- aposentadoria e outros benefícios e 

prestações previdenciárias nos termos das leis 
de previdência social; 

X.-:- alimentação sadia e suficiente com 
qualidade semelhante à dos donos da casa; 

XI- descanso de pelo menos uma hora 
para almoço e outra para o jantar, além de 
intervalos entre tarefas matutinas e vesper~ 
tinas para café. 

§ lo O emprego doméstico com-pernoite 
O Congresso Nacional de.creta: tará. <tii;lda direíto a: · ·-
Art. 19 Esta lei regula as relações de~ra-· I~ habitação mobiliada e higiênica; 

balho doméstico.. _ ._ "... . . ll :::::-repouso diário noturno de no mínimo 
§ 19 Reputa-se doméstico o servi~ ou 10 horas consecu.tivas, que só poderá ser in· 

trabalho prestado na administração residen~ terrompido por causas graves e urgentes. 
cial que não importe benefício económico pa- § z~ Para admissão ao emprego deverá 
ra o trabalhador, e trabalhador doméstico o trabal.haçlor_d.QIDéstico apresentar: 
aquele que presta serviço de auxiliar da admi- I-Carteira de Trabalho e Previdência So· 
nist;rç.çáo residencial de natureza contínua e cial; 
não lucrativa. li-atestado de boa conduta; 

§ 29 • Não se consideram trabalhadOres UI- cumprir as instruções de serviço que 
domésticos os membros da fam.nia :do dono lhe correspondam; 
ou da dana da casa, nem as pessoas Contra- IV- cuidar das coisas confiadas à sua vigi· 
tadas exclusivamep.te para cuidar áe enfe'r- \ância e diligéncia; 
mos cu para conduzir veículos. · V =-O~servarrecato.e reserva nos assuntos 

Art. 2~ No caso em que se admita ao ser v da casa & que tiver conhecimento no exer· 
viço doméstico conjuntamente -um casal, ou dcio de suas funções; . 
pai ou mãe com seus filhos, os salários devem VI- manter a inviolabilidade dos segre~ 
ser convencionados de forma individual e pa- dos familiares em matéria política, moral e 
gos mediante recibos individualizados. . religiosa; 

§ 1' O pai ou a mãe assistirá ou repi"ev VII- desempenhar suas funções com zelo 
sentará os filhos menores na relação de em- e honesti~ade, comunicando qualquer impe~ 
prego prevista néste artigO: ~ dimento para realizá-las adeQuadamente, 

§ 2' Os filhos menores de 14 anos que respondendo pelos danos que causarem por 
vivam com seu pai ou mãe no domicílio do dolo, culpa ou negligência. 
dono da casa, não serão considerados empre· · Art. 6~ Serão causas jUstas para a·despe· 
gados em seu serviço doméstico. __ dida de empregado doméstico: 

I - o descunlprimento das obrigações pre
vistas no arti9o anterior; 
II- a injuria contra o empregador ou 

membros de sua família; 
III -a prática de atos contra a segurança 

e os interesses do empregador ou de membros 
de sua famüia·; 

IV......:... embriaguês e vida desonesta que dL 
reta ou índíretamente interfiram com o am
biente de seu trabalho; 

V -faltas devidamente comprovadas ao 
serviço por dez dias ou mais contínuos ou 
ti:inta e seis dias interpolados num período 
de doze meses. 

Art. 79 O empregado poderá considerar
se despedido e com direito â indenização por 
tempo de serviço e por aviso prévio no caso 
de descumprimento do contrato de trabalho 
pelo empregador ou quando receber maus 
tratos ou injúria deste, de membros de sua 
fanu1ia ou· de conviventes na m~ma casa. 

§ 1 ~ A indenização corresponderá a um 
salário a partír do primeiro ano de serviço 
acrescido de cinco por cento acumulados para 
os anos subseqüentes. 

§ 2~ A indenização por aviso prévio será 
calculada em valores monetários correspon
dentes aos períodos previstos no art. 3~, inciso 
VIII, desta lei. 

Art. 89 Ãos empregados domésticos são 
assegurados os benefícios e serviços da Con
solidação das Leis de Previdência Social, na 
qualidade de segurados obrigatórios. 

§ 1~ Os recursos para o custeio das pres-. 
tações previdenciárias, previstas neSt:a lei, 
provirão das contribuiÇões abaixo, a serem 
recolhidas pelo empregador até o último dia 
do mês seguinte àquele a que referirem e 
incidentes sobre o valor do salário pago: 

I -10% {dez por cento) do empregador; 
, II -8,5% (oito e meio por cento) do em· 
pregado doméstico. 

- § 2~ O salário de contribuição para o em~ 
pregado doméstico que recebe sal4rio supe~ 
rior ao mínimO vigente incidirá sobre a remu· 
neração constante do contrato de trabalhO 
registrado em sua Carteira de Trabalho e Pre~ 
vidência Social, até 10 {dez) salários míni~ 
mos. · 

§ 3~ A falta de recolhimento, na época 
p-rópria, das contribuições previstas neste ar~ 
tigo, sUjeitará o responsáVel ao pagamento 
do juro moratório""de 1% (um por cento) ao 
mês além da multa variável de 10% {dez por 
cento) a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
do débito e correção monetária. 

Art. 9.9 A solução de litígios fundados na 
relação de trabalho previsto nesta lei será 
da competência da Justiça do Trabalho. 

Art. 10. Esta lei será regulamentada pe~ 
lo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) 
di)ls a contar de sua entrada em vigor. 

.Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. U. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente a Lei nn 5.859, de 
11 de dezembro de 1972. 
- · JuStificação 

1. O projetO de lei, que ora submeto ã 
eleva~,C9Jl~l<;lçração da Casa, visa regula· 
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mentar os direitos constitUcionais dos traba- , 
ilhadores domésticos, consoante dispõe o pa-
' rágrafo único do~art. 7~ da Constituição _g~ 
~ 

2. Parte desses direitos já constava~ da_ 
'Lei n9 5.859, de 11 de dezeinbro de 1972.
A constituição, sem deixar de le-var em conta 
a situaçáo especial dessa categoria de traba· 
lhadores previu extensão a ela outros direitos 
que são reconhecidos aos trabathadores em 

. geral, o que exige nova lei que os contemple 
de modo a que pas~em a ser efetiva conquista 
dós domésticos. · · 

3. O projeto aqui apresentado é símptes 
mas, valorizando o trabalho.dessa categoria 
de trabalhadores, busca urn equilíbrio nas re· 

'laç_õeS de einprego especial que a n~tureza 
·doméstica do trabalho gera. A relação de 
:conftança que fundamenta- esse tipo de em~ 
·prego foi levada em.conta, quer do empre· 
gador para o· empregado, quer deste para 

· aque~. Nisso, o empregado sai valorizado, 
porque-, se a relação é de confiança, mais 
uma razão para se 
tratar o emprego doméstico com dignidade 
e apreço. 

4. Estou certo que os meus pares,· com 
Os suprúnentos de seu saber e experiência, 
saberão aperf~içoar esta iniciativa, para no 
fim aprová-la e assim dar uma regulamen~ 
tação adequada a essa categoria profissíonal. 

Sala das Sessões. 11 de maio de 1990. -
Senador Mário Covas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.859 
DE II DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico e dá outras providências. 

·o Presidente da República, · 
Faço saber que o Congresso Nacional de- . 

creta e eu sanciono a seguinte lei· 

Art. 19 ~o ~mpregado doméstico, assim 
considerado aquele que presta serviços de na
tureza contínua e de finalidade não lucrativa 
à pessoa ou à famHia, no âmbito residedcial 
destas, aplica-se o disposto nesta lei. 
~- 29 Para admissão ao emprego deve

rá o ~mpregado doméstico apresentar: 
I-Carteira de Trabalho e Previdência So· 

cial· 
Ú-Atestado de boa conduta; 
,rn -Atestado:de saúde, a critério do em

pregador. 
Art. 3~ O empregãdo doméstico _terá di

reito a. férias anuais reinuneradas de 20 (vin
te) dias úteis 3f!ÓS cada período de 12 (doze) . 
meses de trabalfw prestado ã mesma pessoa 

1 
9U família. 

Art. 49 Aos empregados domésticos são 
assegurados os benefícios e serviços da Lei 
Orgânica da Previdência Social na qualidade 
de segorªdos obrigat(irios. . 1 

Art. 5" ~srecurs6sparaocusteiodop1a-· 
no ~e prestaç6es provirão das co_~tribuiçóes: 
abaixo. a1setem reco1bida~_pelo eJ!!Pregado_r'. 
até, o último dia do mês seguinte àquele a 

·que Se referirem e incidentes sobre o valor 
saltírio-inínimo da região: 

I -8% (oito por cento) do empregador; 
II -8% (oito por cento) do empregado 

doméstico. __ . _ -
Parágrafo único. _ A falta do recolhimen

to, na época próprià das contribuições pre· 
vistas neste artigo sujeitará o responsável ao 
pagamento da juro ntoratório de 1% (um 
por cento) ao mês, além da multa variável 
de 10% (dez por cento) a 50% (cinqiienta 
por cento) do valor do débito. . 

Art. 6~ Não serão devidas quaisquer das 
contribuições discriminadas nos itens li a VIl 
da Tabela constante do art. 39 do Decreto 
n~ 60.466, de 14 de março de 1967. 

Art. 7~ Esta lei será regulamentada no 
prazo de 90 (noventa) dias vigorando 30 (trin· 
ta) dias após a publicação do seu regulamen-
to. · 

Art. 8~" Revogam-se aS disposições em 
contrário. 

À Comissão de Assuntos Sociais -
Competência ter~inativa . . 

PROJETO DE LEI.DO SENADO 
N• 45, DE !990 

"Altera a Lei n' 5.194, de 24 de dezem
bro de 1966 que regula o exercício das 
profissões de engenheiro, arquiteto e en
genheiro agrônomo, dispondo sobre elei
ções diretas para Presidentes dos Conse
lhos Federal e Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia e dá outras 
providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art- 19 Os presidentes dos Conselhos Fe

deral e Regionais de Engenharia, Arquite
tura e Agronomia, serão eleitos pelo voto 
direto e secreto dos profissionais registrados 
e em. dia com suas obrigações para com os 
citados Conselhos, podendo candida1ar-se 
profissionais brasileiros, diplomados em cur
so superior e habilitados de acordo com a 
Lei n~ 5.194, de 24 de dezembro de !966. 

Art. 2~ .O Conselho Federal de Eirienha
ria, Arquitetura e Agronomia dispqrá, eni 
.Resoluçat>, quanto aos procedimentos el~;ito-
rais refer:entes à organização e data das etei- -
ções, prazoo-de-desincompatibili:zação, apre-· 
sentação de candidaturas e tudo_? ma~s que 
se fizer necessário à realização dos pleitos. 

· Art. 39 Esta lei entra em vi~or na Qat;1 
de sua publicação. . ·' " 

Art, 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. "'· --: -·~\ 

Justificação 

O Conselho Federal de Engenharia, Ar: 
quitetura e Agrqnomia e os v.inte e quatro 

'Conselhos Regionais constituem o denomi
nado Sistema Confea/CR~A, responsável 
pela fiscalização do exercício profissional de 
mais de meio milhão de en$enheiros. arql!_i

-tetos, agrôROID:O§,- geólogos, geógm.fos, me
teorologistas, tecnólogos, téc!licos agrícolas 
e industriais brasileiros. ~ ... _. 
-Inicialmente- constituído pelo Decreto ri~: 

· 23.569, há quase sessenta anos, ele _passou 1 

por sucessivas ni.odificações em seu embasa
mento it.~rldico J:!-té chegar ao atual, vigind§'~ 

há um quarto d~ sé~Io, q~e tem ~mo diplo
ma básico a Lei n" 5.194, de 24 de dezem~o 
de !96<5. 

Estruturalmente tal lei prevê que tanto o 
Conselho Federal como os Regionais sejam
constituídos por Conselhe·iros indicados pelas 
entidades de classe e escalas registradas nos 
CREA. renovados anualmente pelo terço de 

- seus ~e!!!_bFoS para mandatos de três anos .. 

Também de igual modo. a lei prevê que 
tanto Presidente como as Diretorias dos Con
selhos sejam escolhidos pelos respectivos Ple
nários, com duas diferenças: 

1) os Presidentes têm mandato de três 
1 anos enquanto as Diretorias são renovadas 
anualm~nte; 

2) qualquer profissional é elegível para a 
Presidência dos Conselhos Regionais, en
quanto para o Federal apenas os Conselhei
ros poçlem sê~lo. Lembre-se que à exceção 
dos três representantes das instituições de en
sino, nenhum dos 15 Conselheiros Federais 
é reconduzível devido ao rodízio regional e 
de modalidade. 

Embora a lei consagre formas indiretas de 
escolha de Conselheiros e Dirigentes, teni 
ganhado crescente adesão entre profissionaiS 
e lideranças da comunidade profissional ser 
a escolha direta a forma simultaneamente 
mais democrática e que atende âs necessi

. dades do Sistema. 

Na ausência de previsão legal para eleições 
diretas, passou-se a adotar, por acordo polí
tico de entidades e lideranças, um artifício: 
a realização de "consultas prévias" entre os 
profissionais para posterior homologação pe
los_ respectivos Plenários. Tal fórmula vem 
sendq progressivamente implantada desde o 
iníci9 da década passada, tendo sido realizada 
em mais de 90% das jurisdições nas últimas 
escolhas, em 1987, fazendo-se supor que, im
pulsionadas pelos ventos democráticos no 
·país e mundo, devam atingir a quase unanimi
dade nas escolhas deste ano. 

,_ O presenté projeto de iei visa, a. trav6s. 
de uma alteração localizada na Lei p9 5.194, 
introduzir no ordenamento jurídico bas~ do 

· Sistema aquilo que corresponde à vontade 
da maioria de seus profissionais e lideranças 
e que já vem sendo experimentado há quase 
uma década- as Eleições Diretas- e passar 
a permitir no Confea a eleição de qualquer 
profissional para sua Presidência, como já 
ocorre nos CREA. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1990. - _ 
Senador Nelson Wedekin, PDT. 

À Comíssáo de Assuntos SociaiS -
Decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
,,...._Os projetes lidos serão publicados e reme-. 

_, tidos às Comissões competentes. _ 
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 

~r. 1~'-Secrctário. 
., São _lidos os seguintes 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 26190-CCJ 
Brasília, 10 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex• 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado no 308, de 1989, que "institui o 
Cadastro Nacional de ,Infraç6es Penais e dá· 
outras providências'~ ria reunião realizada no 
dia 19-4-90. _ .- . 

Na op'ortunidide reno~Ó ·a--v: -EX:i meus 
protestos de elevada estima e consideração. · 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho Presi-
dente. · ' 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 27190-CCJ . 
Brasília, 10 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX". 

que esta ComiSsão aprovou o Projeto de Lei 
do senado 0~_114, de 1986, que "çlispõe sobre 
o Cã.IeO.dário Escolar nas ZOilas Rurais e dt!! 
terniina outraS providênclãs", na reunião rea
lizada em 19 de abril de .19_QO. __ 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plená-

SeNADO .~EOERAL 
Subseeret-~rla Ge Aul~t~ncia Méc.1i.;a o Social~ 

; r (r f/",1 ;'";/r/rr 
. -- RiÇElTIJ/ RIQ. 

...tif)ft I 

0 g.s-9:::::. 

DATA _ _,c__ 

.----,---~-- -;"':"~-~· 

l!/64."; ... 

rio que, nos -terínos dÕ ait. -901§3~>8. ~; 
do Regigt_eJ~_!g_!n_~~o, abrir-se-á o prazo de: 
5 dias para interposição de recurso, por um 
décimO da composição da casa, para que O!>, 
Projetas de Lei do Senado n9~ 114, 'de 19891 
e 308, de 1989, sejam apreciados pelo Pie-' 
nário. · -
· Es&Otado esse prazo sem a mterposição de. 
recursos, as proposições serãO · renietiQas à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
·:.:.... Sobre a me~a, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1~"-Secretário. -

São lidos os segu!n.~~
REQUERIMENTO N• 102, DE 1990 

Nos termos do artigo 43, inciSo I do Regí
mento Interno~ requeirq seja colisiderado de; 
licença para tratamento dé.saú.de conforme. 
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ateStado ~édido anexo, o período de 8-5-90 _ 
a 17-5-90. 

REQUERIMENTO N• 103, DE 1990 

Nos-termos do art. 43, inciso I, do Regi
mento Interno, requeiro licença para trata
mento de_ saúde, devendo ausentar-me do 

País no perfod~ de 10 a 31 de maio, dQ ano 
em curso, confOrme atestado médico anexo. 

Sala .das Sessões, 8 de maio de 1990. 
Senador WUson Martins •. 

Sala das Sessões, 10 de maio -de 1990. -
Senador João Ljra. 
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From : c;Rt..P(J jQ:o L YRA 55 ·082 221-0495 

CL.Wic4MiloicA 
DOENÇA$ R!;ttAI~ 

R 

III'EI!Tfi:!IIV/19 

REQUERIMENTO N•I04, DE 1990 

REQUERIMENTO DE 
CONGRA TÜLAÇÕES 

DO GOVERNO DOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, com base 

no·Art. 222, do Regimento Interno, que, ou
vido o Plenário, se digne enviar ao Governo 
dos Estados Unidos Mexicanos, votos de con
.gratulações pelo início de discussões objeti
vando o restabelecimento das relações diplo
máticas com o Vaticano, rompidas desde 
1917, e pela ·troca de "representantes pes
soais". Ademais, as congratulações são ex
tensivas à disposição desse Governo em alte
rar o anticlericalismo oficial vigente, ao mos
trar-se receptivo a levantar as restrições legais 
impostas ao funcionamento da Igreja Cat6~ 
lica Romana no País. 

Ct~rfos A~~giJSfO Moras$ do CaNslho 
Mkll~ C R K US • CPF •Ctnto)f«/Gfo 

M?k ~ 0 c12r~·dJ') r· 
~ ·c6_ ~ r t-t- f1P ~ 
d.t t,.(A.< f2iJ?,' ~ o-, ~ ~· 
c;Ú. ~? r~~, dt'f)..bAd;. 

t~ ~· ~~ ~. ~c;..;,é. 
~k, ~ C? d<.-de,. /A) OJ{o 

~· 3.1 o r<? o 

Justificação 

O Papa_ João Paulo II acaba de visitar o 
México, cumprindo um exfenS:o programa 
pastoral e reunindo-se com o Presidente Car
los Salinas de Gõrtaií. Nesta ocasião, discu
tindo-se as relações entre a Igreja e o Estado 
Mexicano. 

Como se sabe, já no século passado houve 
--um distanciamento entre o Estado mexical\O 

e a igreja Católica, que terminou por levar 
a ruptura entre eles. Em 1857 a Constituição 
mexicana estabeleceu a separação entre a 
Igreja ~ o Estado e o sentimento anticlerical 
se intensificou com a Revolução de 1910. 
Rompidas em 1917, até hoje o México não 
p~antém relações diplomáticas com o Vati
cano. 

As leis mexicanas em vigor limitam a Iiber-. 
dade religiosa, ao piibir a Igreja de ~dquirir 
propriedades, de realizar cultos em públíco 

e ao proibir os padres de usarem batinas nas 
ruas. Tais restrições OcOrrem apesar de 97% 
da população mexicana ser composta de cató
licos. A religiosidade· do povo desse País ir
mão é tamanha que, no dia da chegada do 
Papa, quse um milhão de pessoas compare
ceu ao Santuário da Vwgem de Guadalupe, 
para assistir à Santa Missa Oficiada por João 
Paulo II. 

A visita de sua Santidade é um martõ tia 
superação de ,preconceitos anticlericais e na 
garantia da liberdade religiosa. A liberdade 
de expressão religiosa é conquista fundameri
tal da sociedade democrática e faz parte dos 
Direitos Humanos. Merece, pois, congratu
lações O- Governo dos Estados Mexicanos, 
que-, por ocasião da visita do Papa João Paulo 
II, respeitctu as manifestações públicas de re
ligiosidade dos católicos e mostrou-se recf:p
tivo a levantar as restrições legais que restrin
gem a liberdade religiosa no País .. 
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A visita do Papa João Paulo II ao México 
é, para todos nós, preocupados com o respei
to à liberdade dos indivíduos, inclusive à reli
giosa, motivo de regozijo e ·cte reflexão. Espe
ramos, pois, ver o presente requerimento 
aprovado pelo Plenário. 

Sala das Sessões, 10 de maio· de 1990.-
Senador Marco Maclel 

O SR. PRESIDENTE (AleXandre Costa) 
- Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados oportunamente, nos termos re-
gimentais. - - - -

O ~R. PRESIDENTE (Alexandre C.o .. sta) 
-H~ oradores inscritos. _ 

Copcedo a palavra. ã.o nobre Senador Má
rio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro· 
nuncia o s~inte discurso.)~ Sr. Presiden
ie,"'S'""rs.~nadores, mais um sÓbress.ilto sobr-e 
a -sereil.idade brasileira. Mais uma jogada de 
propaganda política ãs custas da angústia de 
centenas de milhares de famílias brasileiras. 
O Governo novamente vem à cena, ocupa 
os espaços dos meios de comunicação de mas

, sa, e traz sua bomba semanal: a demissão 
de,.3_6.0 mil servidores públiCos. 

Certa féita, Pedro Aleixo, Vice-Presidente 
da República no Governo CoSta e Silva, disse
que nó' regime discricionário o perigo maior 
reside justamente nos chefetes, nos subalter
nos que usam de uma autoridade ilegítima 
e ile~al e abusam do poder, através da força 
e da '

1
violéncia. Assim cOmo as autoridades 

dO prjmeiro escalão da República sentem-se 
no difeito de fazer uso da força, aqueles su
baltef!IOs também se julgam. nesse direito. 

Hqje, está acontecendo mais ou menos 
a mesma coisa. O Presidente da República 
se julga no direito de afirmar-se, psicológica 
e politicamente' através áe centenas de mi
lhares de demissões', logo em seguida, surgem 
chefetes, os subalternos, os puxa-sacos, e 
ameaçam as populações de seus Estados com 
as mesmas intenções. Assim é, por eXemplo, 
o atual Governador do Estado do Acre, como 
o anterior_ Pressurosas, as autoridades do Po
der Executivo acreano estão, a exemplo do 
chefe Collor, demitindo em massa. Somente 
no Banco do Estado do Acre estariam listadas 
cerca'de quinhentas demissõeS, o que repfe
sentamais de 40% do quadro de funcionários 
doB~co-

. Ãif!mas considerações devem ser feitcls 
sobre· este grave processo de demissões, num 
e n'Ouho nível. No nível da República surge, 
de imediato, a indagação sobrt·O como fazer 
para demitir tal quâhtidade de pessoas. A 
grande maioria dos servidores públicos é de 
baixa remuneração e milhares deles são servi
dores Içais, dedicados, que ~empre trabalhaw 
ram no serviço público com honradez. São 
pessoas que há dez, vinte ou mais anos estão 
a serviço desta Nação, do 'bem público. Co
mo, en,tão, demiti-los? Somente através· do 
uso da violéncia, d~ desrespeito às leis. Esses 
servidores têm estabilidade, estão protegi
dos. Outra consideração que vett{ à Jp.ente 
6 quanto à validade desse procedimento. Em 
liome de uma fictícia imagem de seriedade 

no trato com o_bem públicO, sucateia-se·esse 
mesmo serviço público e, con-seqüenteménte, 
toda a administração estará comprometida. 
Onde é que está a seriedade? No jogo de 
cena para os holofotes da mídia eletrónica? 
_ A m9_çlernização da administração pública 
não se dá por meio da infelicitação de tantas 
pessoas. Modernizar é sinónimo de adequa
ção do gerenciamento,-isto é: eficiéncia quan
to à definiÇão dos objetivos e eficácia para 
cumprir as metas estabelecidas, atingindo a 
esses o~jetivos. 

O Olellhor seguro~desemprego, Sr_ Presi
dente e Srs. Senadores, naturalmente é o em
prego. É pr!!ciso criar ãtividades, exercendo 
a criatividade, se podermos fazer o uso de 
jogo de palãvras. OrganiZar a administração 
pública não é sinónimo de demissão em mas~ 
sa. se administrar for demitir' e ri tão nada 
será mais- fáCil, qualquer um administrará. 
Então, não existem mais· problemas,_ basta 
demitir, Esse não é o caminho, Sr. PreSidente 
da República! O povo elegeu um novo Presi
dente para que este busque soluções criativas 
e não opte sempre pelo caminho mais desim
pedido, sem_ espinhos. Administrar, segundo 
ãiguns, é selecionar prioridades, administrar 
éscassez. Não pode ser política de Governo 
o estabelecimento de demissão em massa co
mo prioridade. Esta polftica, além de não 
resolver o problema, criará por certo outros 
de iqual ou maior gravidade. 

Em um Estado periférico como o Estado 
do Acre, a questão assume,então, um quadro 
dramático de violência exacerbada contra o 
cidadão comum, que mio tem a quem ou onde 
recorrer. O. mercado de trabalho no Acre 
é muito restrito justamente por causa de polí
ticas erradas de governos medíocres, que 
sempre visavam ao próprio ego ou bolsos. 
Sempre será um grave erro buscar as soluções 
para-õs problemas de déficit de Governo nas 
costas do infeliz servidor público, que nada 
mais é do que uma das grandes vítimas desse 
enorme processo de injustiças praticadas con
tra o povo brasileiro, desde sempre. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mário Maia, 
o Sr. Alexandre Costa, 2v Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
3~-Secret4!'io 

- O SR. PRÉSIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-COnCedo a palavra ao nobre Senador Jar-
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO 
PRONUNCIA O SEGUINTE DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVI· 
SÃO DO ORADOR, SERA PUBLICA· 
DO POSTERIORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Pas
sarinho, o _Sr. Pompeu de_ Sousa, Jv Secre
tário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupadO pelo Sr. Nabor Juilior, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ~ 
Çoncedo a palavra ao nOJ;,~ç Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
Qf'.,._Pt:cmuf!fi.8:!? s~!!~~~~~u.~?J §r. Presi
dente, Srs. Senadores, dei um exemPlo -
vá lá o pleonasmo exemplar, abdicando do 
~eu aparte, para colaborar com V. Ex• e 
com o nobre Senador Jarbas Passarinho, cujo 
tempo já se havia esgotado, embora deva di
zer, Sr. Presidente, que o discurso do Sena
dor Jarbas Passarinho é de tal maneira um 
deleite do espírito, que eu lhe daria o teffipo 
que o Titular da Presidência deu ao Senador 
José Paulo Bisai. 

Mas desisti do aparte, nobre Senador Jar
bas Passarinho, porque a minha intervenção 
tinha muito a ver com a de V_ Ex• De forma 
que o que queria dizer. de certa forma vou 
poder fazê-lo no meu tempo regimental, es: 
pero seja no meu tempo regimental, porque 
também não posso prever os apartes que ge
ralmente costumo desencadear aqui no ple
nário. 

Meus amigos Srs. Senadores, nós, ontem, 
tivemos uma Ses$ãO-altamente privilegiada, 
numa sessão extraordinária; ex:traodinária 
em todos os sentidos, inclusive em graça. Foi 
um jogo floral entre este Plenário de jovens 
Senhores Senadores e uma jovem Ministra 
cheia de graça juvenil e de atributos vários, 
inclusiVe do espírito, da inteligência e da cul
tura. 

Mas, realmente, como acentuou muito 
bem o nobre Senador Jarbas Passarinho, fi
cou-se muito na "florália", vá lá este neolo
gismo. 

O .Sr. Jarbas Passarinho- Depois do Mi
nistro Magri, todOs os neologismos são ·Per
mitidos. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Eu aclló 
que este é mais legítimo. Ficou-se muito na 
"florália" e pouco no "Plano Cohen"- Este 
lapso, Srs. Senadores, esta vítima do Estado 
Novo não consegue se libertar dele, porque 
na verdade toda vez que vou dizer Plano Co
llor tenho que dizer "Plano Cohen", porque 
parece Plano Cohen realmente. Meu Deus 
do céu! Realmente. Freud está lá dentro da 
"cabeça" a me lembrar o Estado Novo. Meu 
Deus do céu, libertai-me disso! Bem; vamos 
adiante. 

Mas eu dizia que foi, realmente, uma bela 
tarde do espírito e da beleza, embora tenha
mos tido algumas intervenções ~astante con
tudentes. de uma contudéncia às vezes explí
cita, como a do nobre Senador Jamil Haddad, 
que ameaçou S. EX", a jovem Ministra,.com 
um processo por crime de responsabilidade 
-não sou jurista, mas- parece-me, realmen
te, que baseado em argumentação jurídiCa 
procedente - e a do Senador Jutahy Maga
lhães. · ._ 

Embora &em a contundência explícita e ex: 
pressa do Senador Jamil Haddad, que, repi
to, ameaçou S. Ex:•. a jovem e bela Sr' Minis
tra. com um processo por crime de responsa
bilidade, o Senador Jutahy Magalhães ofere
ceu-lhe provas perfeitamente -resgatáve~s, 
cóm maior facilid;:~.de, s_obre o assunto que 
o Senador .Jamil Haddad havia levantado: o 
~ssunto, altamente suspeito, das pessoas que 
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na antevéspe-ra, na vésflei-ã, nõ- dia: e até de
pois do dia, do famoso d~ado feriado ba_ncá
rio, fizeram retiradas até durante o fenado 
bancário, para fugir, porque estavam adver
tidas. E S. EX! o Senador Jutã.hy Magalhães 
citou até testemunha, vãmos dizer com o 
pressuposto de alta credibilidade, Sr. Teo
philo Azeredo Santos, que é um homem da 
área bancárfa e sabe o que está dizendo e 
até citou - e eu a oUVi também - Rede 
Manchete, onde aP.avação'do tape pode ser 
requisitada a qualquer momento. M~s S. Ex~ 
a Sr' Ministra não ouviu nem quis ouvu. ~sas 
coisas ela não ouviu. Houve, portando, ao 
lado do jogo floral entre o Plenário e a tribuna 
da Sr" Ministiã, houve realmente, como se 
vê, uma sucessão, que eu diria, de engodos, 
equívocos e enganos, e até, em determinado 
momento, S. EX" precisou retirar-se às pressas 
do Plenário e voltar, por um telefonema que 
o Líder do Governo anunciou, que a chama
vam com urgência ao telefone, talvez lhe fos
se comunicado algum excesso de liquidez no 
mercado, não sei ... De forma que S. EX' se 
retirou, mas foi tão breve que ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. E~ 
um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Ouço o 
aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a V. Ex' 
que não investigue o fato, porque chegará 
a uma conclusão diferente. A saída foi estra
tégica e necessária, maS iiào pelo qUe V. Ex~ 
está pensando. 

O SR. POMPEU. DE SOUSA - V. Ex• 
está atribuindo a mim pensamentos que não 
tenho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não. Porque 
eu creio, Senador Pompeu de Sousa, que se
ria oportuno nós tirarmos lições de certas coi
sas. Por exemplo, quando vem aqui um de
poente e fica qu_atro, seis horas, nem _todo! 
·o depoente tem a resistência do Deputado 
Ulysses Guirilarães._de maneira que era pre
ciso que o próprio Presidente da Casa, q~e 
me permita propusesse cinco minutos d~-~~
tervalo, numa sessão de quatro horas segui
das. Afinal de contas, nós deveríam~s pro
porcionar isso. Então não precis-a usar esses 
truques, essas aparências diplomátíCas, a ch~
mada ao telefone, e acaba errando de cami
nho~ porque não entra naquela cabina, entra 
em outra. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Daí eu 
não saQ_er a natureza da. exce.sso .9e:_liquidez 
existente ... 

Portanto, meus earos colegas, Srs; S:na
dores da Ri!pública, passando da facé_cm _à 

·seriedade - e aí não é nenhum neo)og1smó, · 
V. Ex• sabe, é de muito bom vernáculo, V. 
Er: é versado na língua e sabe disso. É que, 
de vez em quando, eu me lembro de velhas 
palavras que não se usam maiS, palavras do 
meu tempo, ;m que o Portu~uês era esfudado_ 
em "Os LuSiadas" nos clásstcos... ;· 

Bem, saindo do parêntese_s, é bom sempre 
eu não entrar muito em parênteses, porque 

-d~~is esqueço de saíi- ._ EJ-1 prometi qú'e p~ssa
rla da facécia agOra. -

Na verdade, eu ontem até poderia ter pega
do uma carona -na convocação da Sra. Minis
tra, mas não_ sou -~e pegar caronas; porque 
a convOcaÇão, feita pelo nobre Senador Jamil 
l{ãddad, era para discutir o Plano Collor, 
e o meu assunto não tinha ligação direta com 
a matéria objeto da convoCação, embora ti~ 
vesse indireta, porque estava em causa o pró-

- prio Cofiar. Ê um pedido de informações, 
mas posso esperar, porq-l?e _ fiz o pe~ido de 
informações a· dois Ministros: à Sr' Mínistra 
da Economia, Fazenda e Planejamento, su
búrbios, arredores, arrabaldes, entorrt~s e 
periferias- porque é um Ministério tão am
plo que eu sempre lhe acrescento tod<?s esses 
penduricalhos ~_um requerimento sobre 
~uma famosa moto, da qual já apareceram 
várias pessoas que se responsabilizaram por 
a terem comprado de outras tantas pessoas. 
São muitas pessoas muito gen~rosas, mas o 
que até agora não me apareceu foi o docu
mento de importação. Isso é Qutro assunto, 
só vence no dia 27 de maio, porque o requeri
mento foi aprovado na Mesa do Senado em 
27 de abril. De forma que espero que até 
o dia 28 tenhamos recebido, para então pedir 
ou não o exemplo do Senador Jamil Haddad 
sóbre como se processa alguém por crime 
. de respo!15abilidade. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permitf: V. Ex• 
um pequeno aparte? 

O SR. POIW:PEDl)E SOUSA-_ Com muito 
prazer, Senador. Um aparte de V. Ex• é sem
pre, tal como o disCurso, um deleite. 

f· O Sr. Jãl-bas Passarinh() --:Mpito obriga
do~ Preste ~tenção, porque talvez V~ Ex~ não _ 
deva fixar.:-Se no dia 28, porque muitas v_ezes, 
quando Minist!o, entre a aProvação de um 
requerimento de informação e a chegaga do 
documento, que é mandado pelo 1 ~ Secre
tário, no Ministério leva um mês: É preciso 
ver a data em que· esse documento chegou 
ao Ministério. Foi nis!fu que se baseou o "Q.O
bre Senador Jamil Haddad. Ê preciso ver a 
data eni que chegou. 

O SR. POMPEU DE SOUSA~ Neste Go
verno, nobre Senador Jarbas Pa~arinh~. de 
tantas velocidades, um Governo supersónico, 
instantânep_, oniprese'ilte, onisciente, porque,. 
demora tanto, meu Deus; sair daqui e chegar 
lá? Talvez a culpa seja nossa·. . · 

Vou pedir ao titUlar da_J'residéncia - Já 
que o Senador Nabor Júnior, gue, no -mo
mento, está na Presidência, não-tem nenhu
ma responsabilidade ~ uma explicaçãO. por " 
que essa~ __ coisas são assim. -

O Sr. Jarbas Passarinho - Porque somos · 
_Senadores e já estamo-S na idade provecta. 

. O SR POMPEU DE SOUSA, - A minha 
éma:is ~ióVecta do q~e a de V. Ex~ (:kisos.) 

Então, Sr. Presidente e_Srs. Senadores, 
···prometo sair da facécia e entrar na coisa séria.:,

Vou Ser muito breve, de vez que g._ão quero 
invadir o tempo· dos outros oradores-, que são 
numérosos os que estão inscritos. 

- -

O Sr. Jarb~ Passarinho- O Senador Ju
tahy Magalhães está ali querendo um aparte-. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Quando 
eu ia aparteá-lo, ·então, justamente no mo
mento, disse V. Ex~ que isso são coisas de 
varejo. Ia começar o aparte dizendo que, 
realmente, é um aparte de varejo, também, 
porque _é um negócio sobre mercado, com
pras que subiram de preços mais de 50%. 

O Sr. JarbaS-PaSsarinho- Não, eu dizia 
que eram periféricos em relação ao centro 
do Plano. .-

0 SR. POMPEU DE SOUSA -" V. Ex• 
tem: to'da razão, nobre Senador Jarbas P~ssa
rinho. É um assunto de varejo, mas esse é 
um Governo varejista, essencialmente reta
lhista, porque tem um retalho cada dia, cada_. 
dia cria um fato novo, e, quando não tem 
um ffl.to totalmente novo, inventa,_querdizer, 
renova um fato antigo. Nós aqui, recebemQS 
medidas provisórias em cascata, cascata ue 
medidas provisórias. A cada dois dias,_ em 
média, c~ega uma medida provisória. E, 

- quando não há medida pro-visória nova ... 

O Sr. J8rbas Passarinho - Mas a culpar 
foi 110ssa. Nós fizemoS uma CoÍlstituição par- i 

lamentarista. uma medida provisória que 
vem do parlamentarismo itali<41.0. Se o Presi-1 
de;nte acha que é urgent@:, necessário e rele-· 
varite1 ele manda. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- P-1-eç:isamos 
disciplinar isso. Já D.em _estou discutindo o 
méritO. EstOu apeilas dizendo o seguinte: co
mo esse "Governo:. é retalhista, retalhista a 
·ponto de, quando não tetri uma medida provi
-sória noVa para maridar, ffiaõda uma ·errata 
da medida provisória da véspe{a. Então, se 
há uma medida pro'Visór·ia erraàa, vem suce- -

· dida de uma errata que, por sua vez, se consi
dera errada, manda uma outra errata da erra

~_t_!. ~a .e_rra~~· . ..-

O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX' me per
mite um aparte? · -

O SR. POMPEU DE• SOUSA -Ouço V. 
Ex' c;q:m muito I?;razer, _ 

o-sr. Jutahy Magalhães - V. EX" está fa
lando. sobre o problema das flores de ?ntem. 
V. Ex' tem razão; no meio das flores existem 
muitos espinhos, que já atingiram a socieda_de 
brasileira desde o início do Plano Collor. O 
Plano no meu en~ndimento,' é dos mais au
toritários que já Vi, com tõdO_ o aspecto que 
V.~ a:qui enunciou, mas o que me chamnu 
a atenção, ontem, foi também _o aspecto auto~ 
ritário da Ministra. É preciso que os Ministros 
cOIIJ_preendam que quando são convocados 
a eSte plenário S. Ex'• têm 30 dias para esco
lher a data, não marcamos a 'data, .S. EX'' 
escolhem a data .que querem l'ir aqUi e, ao 
escolhe-rem-na, Dão podem escql~r uma com 
compromissos às 17 horas. s~ :px•• não estão 
aqui fazendo um favor, estao

1 
atendendo a 

unia nOrma constitucional, ulD.a norma se
gundo a qual nó-S do Legislativo, temos o 
direito de convocar um Ministro de Estago: 
Ontem, o que eu oUvia da ~istci era, t.od~ 
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a-hora, -dizer que tinha que sair. S. Ex' não 
falava ao microfone, mas, se V. Ex•, que esta
va lá tÍD cima, tivesse tido a preocupação 
de e"scuta,r o qu~ S. Ex• falava, teria percebido 
também qUe imíitas vezes mostrava o rêlógío, 

· ao Presidente, como que num pedido para 
que câssasse a pa!avra do Sert~dor que a ~sta· 
....a inquerindo, porque o te~po já estava es
gotado e a .Sr Ministra tinha o_ que fazer, 
como se· aqUi não est,ivesse fa.Z~ltdo nada de 
impoJ1:ante. É por isSo que digo que não fo· 
tam tantas :flores jogadas ,qntem. Acho que 
,nós., pelo menos eu, quando fiz a inquirição 
-'apesar das minhas inquirições não terem. 
a· importância-da~- d~ outros Senadores, em 
rit.zão da minha falta de conhecimento - a 
fiz cte marieira séria -e a Sr' Ministra não deu 
resposta alguma -à minha pergunta, ·simples
menté a desconheCeu. Mas i~so não impede 
que continuemos a falar a-qui, e hoje lJI.esmo 
vou procurar falar sobre o Plano Collor e 
não sou de jogar flores. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Nobre Se· 
nador Jutahy. Magalhães, eu havia justamen· 
te: destacado isso. V. Ex• foi um dos inq_tiiii
dores que inquiriu p3.ra valer, que Tndagou, 
c:J.t~-e ihterrogoif. Não foi dos inquiridores a 
favor. Oi inqutidores.a favor fizeram aqUilo 
que se. usava'fazer no tempo·do teatro de 
chanéb1}.da, do"teatrô de revista, quando ha· 
via o chamado "escada~·, um aJor secundário 
que daVa uma deixa para o ator prinCipal 
brilhar; "subir na escada". Era uma gíria do 
teatro de· chanchada improvisado. E ontem 
vimos mujÍ:as ".escadas•• que foram oferecidas 
a S. ~~ a Sr" Ministra. 

Quani:io falei de jogo ,floral, referia-me jus
tarllente a esse jogo floral que hou_ve entr'e 
o Plenário--e- a' tribuna ministerial. E quando 
falo na graça da Ministra; V. E~' 'me perdoe, 
mas·a·Ministra é graciosa realmente, o que 
nã9 lhe impede de ser também autoritária. 
Ainda bem qve S. Ex! é gracios.amente autori
tária, porque, se fo~e masculalllente autori
tária, realmente não sei se aguentaríamos .. 

· Sr. Presidente, va;jp que as luzes vermelhas 
começaDt a piscar. 

·o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Realmente, o te~po- de V. Ex' já está esgo· 
tado. e há vários oradores para siléedê-lo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- So V. EX' 
me permitir, Sr. ·Presidente, vou terminar: 
apenas um período só sobre c;oisas sérlâs. co~ 
mêcei a dar deixas e dicas para o pitoresco 
e fui irrestivelmen~e puxàdo para ele, sobre
tudo pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, 
que, neSse po[!to, ~ meu irmão. Ideologica
meDte- não é, mas"·-e·m-materia de caráter 
e temperamento, é meu ínnão. 

Sr. PrCsident.:, por esS(!: acqatecimento ex
traordidário que nós' siderou- ria tarde '(fe on
tem neste Plenário, não pude estar -preSente 
na·passea~a dos sem-terra e dos funcionários 
públicos qüe vieram aitui diante do Congres
so. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex• 
wn apane? 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Se o Sr. 
Presidente me permitir, .. 

O SR. PRESIDENTE (N~bor Júnior) -
A rilesa pede a V. Ex• que conclua. 

O Senador Ney Maranhã9 está inscrito lo
go a seguir, e poderá tratar 'do assunto. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -o Senador 
Ney Maranhão é, realmente, useiro e vezeiro 
em apa:rtear. antecipando o discurso que fará 
depois. Bem meu caro Senador, me perdoe, 
mas vou terminar, porque tenho que_ termi
nar. Tenho que, pelo menos, não dar mau 
exemplo, de vez que, freqüentem'ente- fre
qUentemente -não quase permanentemente 
-estou naquela cadeira que hoje aprisiona 
o ln. eu querido colega Senador N abor Júnior. 
Sr. Presidente, por isso, por este motivo alta
mente ponderável~ poderoso, não pude estar 
presente na passeata dos sem-terr~ e dos tra~ 
balhadores do serviço público, funcionários 
públicos, servidores públicos do Brasil, on
tem, diante do Congresso NaCional, portan
to~ dos sem-terra e dos sem·emprego. 

Na verdade, dos sem-terra eu já nem falo 
mais·, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, porque 
acho que em cada discurso, faço uma refe
rência a essessem-terxa. Este Brasil, por falta 
de l!ma lieforma _agrária, transformou o· cam
ponês sem terra e seu trabalho em citadino 
sem teto e sem trabalho. Já virou. isso, sim 
um slogan que, repito sistematicamente, e 
é realmente algo que me faz sentir vergonha. 
Sentir vergonha por este País, 
que amo tanto, não ter feito até hoje nem 
uma reforma· agrária nem uma reformá urba
na. 

Falo Sr. Presidente, Srs.· SenadoreS, dos 
trabalhadores do serviço público, das empre
sas-de serviço público que estão sendo demi
tidos de maneira .indiscriminada; e sua Exce
lência o Senhor Presidente Femand'o Collor 
de Mello, na reunião com todo o Ministério 
e niais as Lideranças que ;ÍIC:ste Congresso 
apóiam o-GOverno, até de certa forma, como 
acentuatam alguns·comentarístas, puxou as 
orelhas dos Srs. MinistreiS por não terem ain
da dêm.itido suficíentemente, e deu-lhes um 
piazo íriiProrrogável. É como J!ioio Qt~adros 
(azia: assino o prazo taL O Jânio Q-uadros 
ressucitou o significaQo do verbo "assinar" 
no sentido de "marcar", "assinalar". 

O Sr. Jarbas Passãrinho- ~jurídico. 
O SR. POMPEU DE SOUSA -Está certo. 

De tal maneira· é janiesc'o o· atual Presidente, 
que é também de assinar prazos estritos. En
tão, a:té o dia 18 de junho, o cutelo da dé:mis
são tem de cortar a cabeça de j>elo menos 
360 mil ·Servidores públicos. 

Sr.·Pres:idente, Srs. Senadores, este rapaz 
está instalando o terror neste País. Eu quase 
que o acuso de terrorista! Porque,_na verda
de, é pôr a miséria mls-ruas,- e~- ao lado de 
pôr a miséria nas ruas, diminuir a capacidà.de, 
do próprio mercado interno, de absorção do 
pr-oduto interno. 

Sr. Presidente. é caminhar diretament~ pa
ra a reces~ão, senão para a depressão, através 
de uma pura .e simples, demagogia, através 

de uma figuração, para demonstrar que é for
te, que, é tão forte que, quando foi dito aqui 
que Sua Excelência 'é mais poderoso até co
mentei, em voz baixa, quando isso foi dito: 
"mais poderoso do que o que? Mais poderoso 
do que Deus'~. 

Este rapaz está brincando com o povo deste 
País, está brincando com este País, porque 
o está levando para o terror. 

É preciso que se·denuncie isto, Sr. Presi
dente. Ao mesmo tempo, em que se faz isso, 
Sua Execelência - através- da distribuiç_ã~ 
do património público, por intermédio dessas 
privatizações, a todo custo, a todo preço, e 
até sem preço nenhll!Il, sem. custo_nenhum, 
Porque o próprio Erário financia_ a SUposta 
compra- o que, na verdide, Iã-z· é uma doa
ção do património púbHco. Aliás, nessa pri
vatização foi recusada a participação do Con
gresso; c:.omo estava previsto no projeto de 
lei de conversão. Portanto, foi recusada a 
colaboraçá.o do Cong"resso - e o Congresso 
até iria se responsabilizar J}Qr ela - mas foi 
recusada porque o que SuaB.xcelêncía quer 
é o poder do arbitro absoluto. Essa_ privati
zação, Sr. Presidente, está" tão suspeita, tão 
indiscriminada, tão inqualificada, e inquali
ficável, que eu diria: e,ssa privatização- me 
perdoe a palavra- aciabará levando este País 
para a privada. (Muito bem). 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Aluizio Bezerra- Aureo MeUo- Odaci:r 
Soares -João Menezes -Carlos Patrocínio 
.....;..;João Castelo -'João Lobo- Cha,ias Ro
drigues -Hugo N apol_eão -Afonso Sancho 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Bene-.. 
vides- Carlos Alberto--'- Mãrcondes O ade
lha -Humberto Lucena --:- Raímundo Lira 
- Ney Maranhão -- Jutahy Magalhães_ -
Gerson Cama ta -João Calmon -Afonso 
Arinos - Jamii_Haddad- Nels,on Carneiro 
-Mata Machado- Severo GomeS- Mário 
Covas - Meira Filho - Márcio Lacerda -
Mendes Canale- Leite Chaves- José Pau
lo Bisol- José Foga_ça. 

o sR. PRESIDENTE (i-labor Júnior) -
Passa-se à vOtação do requerimento do nobre 
Senador Wílson Marti.ns,lido anteriormente. 

Em votação ô: 'tequerim.ento. • 
Os Sis. Senadores que o aProvam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado·. _ . . 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PREsiDENTE (Nabor Júnior) -
Em votação o requerimento do nobre Sena
dor João Lyra~ lido anteriormente. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, comunicações· que será lida 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É 1ida a seguinte 
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Offcio/SFIGABIHN n• 70/90 
Brasília, 10 de maio de 1990 

Senhor Presidente: 
Comunico a Vossa Excelência que estarei 

participando do Seminário Internacional so
bre Liberalismo na América Latina, no perío
do de 12 a 17 do corrente, em Assução
Paraguai, onde proferirei duas palestras: uma 
sobre "Desenvolvimento do Liberalismo no 
Brasil" e outra sobre "Liberalismo Econó
mico", com a participação de 10 outros Paí
ses. 

Cordialmente,- Senado~Hogo Napoleio. 

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) -A 
çomunicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo 
Sr. V-Secretário. 

É lido o seguinte 

Ofício n~ 50/90-DF 
Brasília, 10 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3' do art. 95~B do Regi

mento Interno, com a redação dada pelaRe
solução n' 18, de 1989, comunico a Vossa 
Excelência, que esta comissão aprovou o pa
recer do Senador Chagas Rodrigues, relator 
do vencido, sobre do Projeto· de Lei do Dis~ 
trito Federal n~ 19, de 1989 -que "estabelece 
a Eleição Direta dos Administradores RegiaM 
nais no Distrito Federal, fixa suas atribuições 
e dá outras providências", na reunião de 8 
de maio do corrente ano, por 6 (seis) votos 
favoráveis. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelên
cia meus protestos de elevada estima e consi
deração. 

Atenciosamente, -Mauro Benevides, 
Presidente da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Com referência ao expediente que acaba de 
ser lido, a Presidência cornunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 39 a 6? -do. 
Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 5 
(cinco) dias para interposição de recurso, por 
um décimo da composição da Casa, para que 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 19, 
de 1989, seja apreciado pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição de 
recurso, a matéria será remetida à sanção 
do Governador do Distrito Federal. 

O Sr. Naborlr1nior, SuplentedeSecre· 
rário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
·rerceiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Il<m 1: 

1 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 
35, DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c; do Regimento Interno) 

Piscussão,em turno único,do Projeto 
de Lei do Senado n9 35, de 1990- Con'l
plementar, de autoria do Senador Már
cio Lacerda, que dispõe sobre o adicio
nal ao Imposto de Renda, de que trata 
Cl. inciso II dO art. 155 da Constituição 
Federal. (Dependendo de parecer). 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- COncedo a p~a ao h obre senador. 

O SR. CHAGAS~RODR!GIJES (P"SDB -
PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, figura na Or
dem do Dia, sob o número 1: 

"Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei do Senado no;r 35, de 1990 -
Complementar, de autoria -do Senador 
Márcio Lacetda, que dispõe sobre o adi
cional ao Imposto de Renda, de que trata' 
o inciso II do art. 155 da Constituição 
Federal." 

Esse adicional, Sr. Presidente·, dç que trata 
o art. 155 é_ adicional que compete aos Esta
dos e DistritO Federal. O art. 155 diz: 

"Compete aos Estados e ao Distrito Fede
ral instituir: 

II -adicional de até cinco por cento 
do que for pago à União por pessoas 
físicas ou jurídicas c;Iómiciliadas nos res
pectivoS territóriOs, a título do imposto 
previsto no art. 153, III, incidente sobre 
lucros, ganhos e rendimentos de capital. 

Sr. Presidente, vejo que o-projeto depende 
de parecer e observo que, como disse., está 
em discussão. 

Sr. Presidente, quer~me parecer que este 
projeto-peço licença para discordar do ilus
tre autor - é incon~titucional. Foi despa
chado à Comissão de Assuntos Económicos. 
isso porque o nosso Regimento somente atri
bui à Comissãó de Constituição, Justiça e Ci
dadania competéncia para opinar sobre "Di· 
reito Civil, Comercial, Penal, Processual, 
Eleitoral, Aeronáutico, Espacial, Marítimo 
e Penitenciário", nos termos do art.lOl, inci.:: 
so H, no 4. 

No mencionado art. 101 do Regimento ln· 
temo do Senado Fedt;!ral, não se fala em ·direi
to tributário. Então, realmente, não foi o pro
cesso encaminhado àquela Comissão. 

Entretanto, Sr. Presidente, o Regimento 
Interno, no art. 101, iriciso V, diz: 

"Art. 101. A Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania compete: 

V-opinar sobre assunto d_e natureza 
jurídica ou constitucional que I!J.e seja 
submetido, em consulta, pelo Presiden
te, de ofício, ou por deliberação do Pie· 
nário, ou por outra Comissão." 

Neste momento, não está em Plenário o 
ilustre Presidente da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, mas, de acordo com 
esse inciso, a consulta pode ser feita "p-elo 
Presidente de ofício~ .. " Logo, o Presidente 
pode, de ofícior encaminhar a consÚlta. 

Estou apenas Iev11ntando a questj.Q.de o.r
~Jem, não estou discutindo a mat_éria, porque, 
lamentavelmente~ 'Sr. Presidente, entendo 
que es~ projeto é inConst,itucional. Faço esta 
advertência, não obsta'nte respeitar os oonhe· 
cimentos ..abalizados do ilustre autor. Acho 
prudente óuvir-se a Conüssão de Co:nstituf
ção, Justiça e Cidâdanj,a sobre a :p:iatétia'. 

Levanto a queStão d_e Ordem para que, de 
offciO, _se requeira _o pronunciamento daquela 
co-missão,_ · - · 

Observo-ainda, Sr. Presidente, que o Pro
jeto está em regii,n.e de urgência. Então, que
ro, também, ponderar isso a V. ~r.- Um pro
jeto_ como esSe," data venta, não deveria trami
ta! em regime de u.rgência. 

Aqui fica a minha queStão de ordem, por· 
que, para mim, o projeto aflóiita: a Lei Maior. 
Indo à. Comissão de CQlls_tituição, Justiça e 
Cidadania, o projeto poderia ter o aprimora~ 
mente julgado devido. Como está, Sr. Presi
dente, o projeto não pode ser aprovado, por· 
que~ no meu modesto entendimento, é in
constitucional e sobre i!le não se protiunciou 
a ComisSão de Constituiçá!J, Justiça e Cida
dania. 

É a minha questão de ordem, Sr._ Presi-
de_nt~. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ReSpondendo à ·questão de ordem de V, 
EX', a Presidênciç.. tem a declaiar quê a argu
meptação jurídica de V. Ex~ ·pareCe-·iridiscu
tível, mas, na verdade, tendo sido dado a 
essa matéria o regime .de urgência, a PreSi· 
dência despachou-a p"ara obtú o parecer do 
nobre Relat.or aqui 'Presente, o nobre Sena
dor Mauro Benevides. 

O Senador Mauro Benevides, é, como V. 
Ex". nobre S~nador ChagaS Rodrigues,. u"m 
homem de alto saper jutídic_o. E S. -Ex', por 
coincid_enci<J., ~ também membro da Comis
são de Constituiçã:ô, Justiça e Cidadania. De 
fÔrma que a Presidência opia por dar a palci
vta ao nobre Relator, para que S. Ex• se pro
nuncie, sobre o mérito ou não, fica a seu 
critério; sObre' o assunto e, tambéiif,. sobre 
a preliminar. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -,
CE; Para emitir Paiecer, sem .revisáo do ora
dor.) -.......:Si-. Presidei:J.te_. Srs_. Sen~dores,_a: Co
missão de A$untos Ec-onómicos deVeria se: 
inanifestar a reSpeito dessa proposlçãO C• o 
faria por meu íntê-hilédio, designado que fui 
pela fofça regimen_tal que tel!J. a P-residência, 
para oferecer esse parecer-em nome da eo,. 
missão de Assuntos Económicos. 

Diante~ põ!ém, dàs poitd6ra.Ções-e a ma-
téria, nesse parecef, teria .sido examinada:. 
apenas, sob o enfoque .das atribuições e da 
competência da ComisSão de AssUntos Eco
nómicos - d,o Senado'r Chagas ~odtjgues1 
cuja voz na ComisSãO de COri.Stittiição, Justiça 
e Cidadania é sempre ouvida é acatad~ indis
crepantemente,, não me sentiria, neste mo-
mento, em condições de Oferecer um parecet 
sobre a constitucionalidade da má teria, ainda 
mais quando, na intervenÇão do nobre Sena
dor Chagas Rodrigues. S. Ex~ aduziu argu~ 
mentos que necessitarão· ser analisados mais 
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percucientemente, não apenas por mim, mas, 
também, pelos integrantes da Com}ssão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Pelo que sinto, a dificuldade -da Mesa 5C

acha no fato de que a matéria se favorece 
do rito regimental da urgência, e como o Se· 
nadar Chagas Rodrigues é Líder do !iCU Parti· 
do, PSDB- S. Ex' poderia solicitar a retirada 
de urgência desta proposição, c eu me dispo· 
ria, como Líder em exercício do PMDB, a 
também subscrever o requerimento c, dessa 
forma, ofereceríamos sustcntaç;:ío regimental 
ao qüe pleiteia S. Ex' ou seja, a matéria antes 
do exame da Comissão de Assuntos Econô· 
micos seja submetida ao crivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Se V. Ex• pudesse receber o requerimento 
do Senador Chagas Rodriguc.\i, solicitando a 
retirada de urgência, em me disporia. neste 
momento, a subscrevê-lo e acredito que os 
outros Líderes presentes também o f<Jriam. 
desta forma ensejando o exame da matéria 
pela Comissão de Constituiçao, Justiça e Ciw 
dadania, e, posteriormente, a comissão de: 
Assuntos Económicos já se maniíesturia nes· 
te parecer, aguardando o momento (egitncn
tal e, também, emitindo a manifestação.dos 
seus integrantes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)' 
-Acolhendo a questão de ordem levanta9a 
pelo nobre Senador Chagas _Rodrigue?. adow 
tada também pelo próprio Relato~. d~~igna
do pela Comissão de Assuntos _Ec~::mQrQiços, , 
a Mesa determina que a !lla!é.ri~ seja e~a,mi
nada pela ComlsSã~ _de Co~tJtuição, Justiça 
e Cidádania, pára voltar à Ordem do· dia ml 
próxirna sessão. · · · 

Tendo em vista a urgência em que se .en
contra a matéria, a Presidência espera que, 
na próxima sessão, a Comissão se_ mf:lnifcstc 
sobre o seu mérito. · 

O SR. PRESIDENTE (Polnpeu-dc-Sousa) 
--Item2: 

Pr"ojeto dê DeCr'eto L:igislã"tívó 0" 60, 
dc__l989 (Incluído em Ordém dÕ Diá'nos 
tennos do art. 376, e ,do Regimento In· 
temo) 

Discussão, em turno único, Jo Projeto 
de Decreto Legislativo n" 60. de 1989 
(n" 60/89, na Câmara dOs Depurados), 
.que aprova o texto do acordo de coope
ração científica, técnica e te.cnológica en
tre o GovernO da República Federãtiva 
do Brasil e o G.overno .da República de 
Cuba, ~lebradn_em Havana, em 18 de 
rna.rço de 1987. (Dependendo de pare~ 
cer.) 

Solicito ao nobre Senador Odacir Soares 
o Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. 

O SR. ODACIR SOARES (PF.L .:__ RO. 
Para emitir parecer) - Sr:. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Em coilforroidã.de como o a:rt. 49, J, conju
gado ao art. 84, Vlll, da Constituição Fede
ral, deverá esta Casa manífe~tar-se ~obre o 
Projeto de Decreto Legislativo nn 60, de 1989, 

que_ "aprova b texto do Acordo de Coopc
, ração Científica, Técnica e Tecnológica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e _o Governo da República de Cuba, cele
brado em_Havana, em 18 de março de 1987. '' 

Q_referido Acordo determina diretrizes pa
ra a cooperação entre Os dois países no campo 
da ciência e da tecn_ologia, através das seguin
tes iniciativas: 

a) intercâmbio de cientistas, técnicos e es
pçciali~tas, para realizar pesquisas e estágios 
e para fíns de transmiss.ão de e_xperiências 
científicas e tecnológicas; 

b) pesquisa conjunt<l de questões cientí
ficas e tecnológicas; 

c) organização de seminários, simpósios e 
co nferéncias..; 

d) intercâmbio de documentação e de in
formação científica e tecnológica, de resulta
doli de pesq11isas e experimentos, óe semen
tes. plantas, etc; 

e). _outras formas de cQoperação científica 
e técnica a sCrein aCordàdaS pelas Partes Con
tratantes. 

A cooperação técnica poderá desenvolver
se das s_eguii:Jtes maneiras: 

a) permuta de informações por correspon
dência e através de material técnico-infor
nlátivo e bibliográfico; 

b) formação e aperfeiçoamento profissio-
nal; . 

c) implementaçáo de projetos conjuntos; 
d) intercâmbio de técnicos e consultores 

·e organização-de se.!D.Ú!àiiõs. simpósios e con-
. ferêntiaS; · · -

eJ ellvio (Ç e(jUiP-B.inentos e materiais ne
. cessários à realização de prójetos específicos. 

Pr:evé-se.ainda no arcordo cm tela a criação 
de uma Comissão Mista, a qual encarregar
se·á de avaliar periodicamente a implemen· 
taçãó dó Acordo e. de seus Ajustes Comple
mentares e. de formular recomendações rela

-tivp.!; ~sua execução .. 
Conforme ressalta. em sua Exposição de 

Motivo~ •. o Sr .. Ministro· das ReJações Exterio
res. o Acordo em questão lança os funda
mentos para o 'desenvolvimento da coope· 
ração -científica. técnica e tecnológica com 
a República de _Cuba. Reveste-.se.ele, no nos
so entender, de particular importância, ten
do-se em yi.sta o recente reatamento de rela
ções pelo Brasil, com Cuba (1985). fato este 
que. indubitavelmente, constituiu urn marco 
na política externa de nosso País, em sua bus

--ca de uma maior aproximaçãp com nossos 
vizinhos latino-americanos. . 

Em face do exposto, manifeMamo-nos pela 
aprovaçãO do Ãcordo em exame. nos termos 
do Decreto Legislativo em anexo. 

É o parecer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (_Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer conclui favoravelmente ao pro-
jeto. _ _ 

eassa-se à discussão do projeto em tl).rnO 
único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -

Em obediência ao disposto no art. n" !68. 
do Regimento Interno. que estabelece que 
não haverá votação de propo~ições apresen· 
tadas nas sessões de segunda e sextas-feiras, 
a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando 
na sessão de terça-feira, quando poderá ser 
votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 3: 

PROJETO DE LEI DO DF N• 31, DE I989 

(Nos termos do art. 10. § 4", in fine, 
da Resolução n" 157, de l98R) 

Discussão, em turno único, do veto 
total aposto ao Projeto de Lei do DF 
n" 31. de 1989, que dispõe sobre a aliena· 
ção_de imóveis residenciais do Distrito 
Federal e a utilização dos recursos dela 
oriundos. 

A Presidência incluiu a matéria em Ordem 
do Dia, sem que a Comissão do Distrito Fede· 
ral apresentasse o seu Relatório no prazo de 
15 dias, previsto no § 4''. do art. n'' 10, da 
Resolução n~ 157, de 1988. Entretanto, para 
que os Srs. Senadores estejam capacitados 
a dclibt:!rar ~obre a matéria a Presidência fez 
distribuir. em Plenário, avulsos contendo as 
disposições sancionadas e promulgadas do 
veto total, a Mensagem contendo as razões 
do veto e todos os documentos que instruíram 
a tramitação do projeto original, inclusive os 
seus Parec"eres e -O Substitutivo. Poderá usar 
da palavra, na díscussão, pelo prazo de vinte 
minutos, qualquer Sr. Senador. 

Se nenhum dos Srs. Senadores pretende 
discutir a matéria, vou encerrar a discussão. 
(Pausa) 

Encerrada a discussão. 
Em obediência ao disposto no art. n'' 168, 

do Regimento Interno, que estabelece que 
não haverá yotação de proposição nas sessões 
de segundas e sextas· feiras .. a matéria- s8irá 
da Ordem do Dia, retornando na sessão de 
terça~feira. quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n'' 5. 
de 1989, de_ autoria do Senador Nelson 
Carneiro. e outros. Srs. Senadores, que 
dispõe sobre a remuneração dos Depu· 
rados Estaduais e dos Vereadores. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 2", 
do Regimento Interno. transcorre hoje o últi· 
mo dia para discussão da proposta e apresen· 
tação de emendas. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur-
no. (Pausa) _ 

A discussão terá prosseguimento na próxi
ma reunião ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 6, 
de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Srs. Senadores, 
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que acrescenta artígo ao texto constitu
cional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 29 
do Regimento IDtemo, transcorre boje o últi: 
mo dia para a discussão da proposta e apre
sentação de emendas. 

Em discussão a prosposta, em primeiro tur
no. (Pausa) 

A discussão terá prosseguimento na sessão 
ordinária de segunda-feira próxíma. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n>? 1, 
de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senadores, que acres
centa dispositivos ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias da 
Constituição_ Federal. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 29, 
do Regimento Interno, transcorre hoje o últi
mo dia para a discussão da proposta e apre· 
sentação de emendas. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

A discussão terá pfossegtJ:íineõto na próxi
ma reunião ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgçtada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. - .. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Juta

hy Magalhães. 

· O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela Qrdem. 

O SR. P~ENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra V. Ex• 

O SR. MAURÍCIO CORRl!:A (PDT- DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, fiz minha inscrição logo que che
guei aqui. V. E~ não estava inscrito na rela
çlo, todavia usou da palavra; o Senador Juta
hy Magalhães inscreveu-se depois de mim e 
eu gostaria de saber o que está haVendo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
·-o Senador Jutahy Magalhães é o primeiro 
inscrito no- livro de inscriç6es e eu também 
estava inscrito: Após a· Ordem do Dia, o pri
meiro inscrito é o Senador Jutahy Magalhães. 
S. EX' se inscreveu e o primeiro logo após 
a Ordem do Dia, e eu estava inscrito também 
antes de V. EX', tal como os Senadores Alber
to Hoffmann, Cid Sabóia de Carvalho, Mário 

. Maia, Ney Maranhão, Jarbas Passarinho, to· 
dos inscritos antes de V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a palavra o Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- · 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há uma velha his· 
tória, contada entre os economistas, que me 
ocorre recordar nesta ocasião em que preten-

do reiterar e sublinhar preOcupações trazidas 
a estaCasa logo da edição das Medidas Provi
sórias do "Plano Brasil Novo": 

Às vésperas da saída do Ministro da Econo-. 
mia de Cuba, Ernesto "Che" Guevara, dessa 
pasta, onde tentou inutilmente organizar e 
diversificar a economia cubana, ter-lhe-ia di· 
to o Comandante Fidel Castro: 

-"Mas, compaíiero, o que houve? Como 
não conseguiu solucionar "nuestros" proble~ 
mas? 

Contrariado, procurou justificar-se o velho 
amigo de Sierra Maestra: 

- "Comandante, ocorre que eu sou um 
médico. Pouco entendo de economia". Fidel, 
perplexo, lhe teria então replicado: 

- "Mas, como? Como Qão entende de 
economia se, desde os primeiros dias da ocu
pação de Havana, lhe tenho como nosso me
lhor quadro para esta área? Lembra-se da
quele dia em que, reunidos no Comitê Cen
tral, indaguei quem era, entre os presentes, 
economista e você levantou a mão? 

Estupefato, respondeu-lhe o "Che": 
- "Comandante, que equívo-

co! Eu entendi comunista!. .. " 
Vejo, agora, que estas confusões não são 

propriamente impossíveis. 

Todo o mUDdo clamava .no País por uma 
pol(tico ecoollmka capaz de p6r um ftm i esca· 
lada inflaclo!Uiria. Pois bem, como bem lem· 
bra o economista José L. de Ciarvalho(Jornal 
do BrasU de 1~5~90), alguéril entendeu Polí
cia Ecori.õmica: "ComO Cidadão constato, in
dignado, .que o Plano agride nossa liberdade 
e nosso direito de propriedade, bem como 
institui ei:ltre DóS ã "Polícia EcOnômica, ·no 
lugar de Política EConómica. ·suas conCepção 
concentra poder discricinário e seu sucesso 
depe~?e da perfeita ~~inistração da liqui-
dez_,.. _ . _ . 

O carátef autorilÉio, até trucul~n~! do 
episódio· da apresentação e retirada de algu
mas Medidas Provisórias foi a tônica do ''Pia· 
no Brasil Novo". 
lmp&Joo~ desde o começo, pelo imperativo 

legitimador das urnas; atropelou o COngresso 
Nsiclonal_llA ln~_ __ do "rolo compres· 
sor" gOvernista, e -~ vereda pelo gro
tesco episódio da prlsio a mãe do Sr. Amaury 
Temporal, uma provecta senhora octogená· 
ria. 

Este pecado original do PIODO- o autorila· 
rismo - eu adverti desde o seu primeiro .dia 
de ~DCia. Pen:obl que o Pr<sidente do Repô. 
bllca, Fernando Collor, preferia o eaminho 
do fato CODSUmado, dinamitando, :l- sua reta
guarda, u pontes qor permitissem a recons
trução: do coasenso .. 

Creio que não me equivoi:(uei. Os tempos 
tstio demonstraDdo que o "Plano BI'ISil No
vo" está se transformaado CM!a vez mais num 
IDstrumeDto de lntervençiio absurda sobre o 
mercado, de ameaça sobre os agentes e de 
cooptação dos aflitos com os apertos de liqui
dez, sem que nenhuma prantia exista de que 
alnflaçiio está efetivamente sob controle. Esbl 
é a ónkttll? e:;,mct..Je que restou sobre o Pia· 
ao: toli8il de aeonlo em que o futuro, 

agudizado pela armação de um notável COD· 

Oito distributivo, é absoltamente ~· 

Publicados os índices de abril, está patente 
que a inflação foi superior a zero. O índice 
do Dieese foi de 24%, o IPC, que até o Plano 
indexava toda a economia, foi de 44;8%. É 
verdade que existem diferenças de método 
entre estes' índices. Mas, se atentarmos para 
a .remuneração dos investimentos em abril 
- quandro I, ab'aixo - onde o ouro e o 
dólar rendem 44 ... 27% e o dólar livre 19,76%, 
percebe-se que há aí inequívocas pressões in
flacionárias. 

QUADRO I 

RANKING DOS INVESTIMENTOS 
EM ABRIL 

Ativos. Rendimento nominal(%) 
Bolsa SP. 114,25% 
Bolsa RJ. 82,73% 
Ouro.- 44,27% 
CDB. 22,12% 
Dólar Livre. 19,76% 
Dólar Paralelo. 13,85% 
Otier J3rqto. -4,_23 _ · 

_poupança. 0,50 
-·fudice de Correção. Zero 

Perderam, pois, os assalariados, sobre 
quem o canditado a Presidente - Fernando 
Collor- prometeu jamais fazer recair aespa· 
do aliada do politica antilnllaclonárfa. 0.. po
bres, portanto, ficaram mais pobres .® que 
-ames. E os ricos, tão ricos como semp.:;e, Pro-
- e realidade. O confronto do H-. 
Melhor tivesse feito o Go_verno _ comp, com 
franqueza, propõe o Coordenador do fladk:e 
do Dfeese, José Maurído ~:- f'No lopr 
do Governo, eu assumiria publkamentea rup
tura com o passado dolnllação e apelaria pwo 
o espírito d"'reaúncla.,. de privação da clatse 
tnboilladora. Admitiria o calote noo.salúios 
pri-ftxados em zero. Afinal,. quem_teve • ~on
gom politica de confiscar a poupança IJ!Iclonai 
bruta nio deveria tef- _constrangimento_ em 
aplicar uovo corte Dó satá~o ~.:O ·povo 
Dio se revoJt90 na poupança e não faria rebe
lião no $11hirio''. 

Eis aqui um bom momento para reftefu 
sobre a tie proclamada legitimidade do l'resl· 
dente do Rep6bHca para ditar sua trombreta 
de dfssenso em busca de adeptos apressados 
em se compor com o Governo - qUalquer 
Governo! · 

A leg:ltbnidade das urnas, ao contr'rio do 
que diz o Presidente Collor, é um merO .requi· 
oito do processo de legitimação, qne jamais 
o escota- É, a112J, sempre um compromisso 
com o passado projetado sobre o tutoro, na 
esperança de criar uma expectativa que desl· 
Ioda o simples transcurso do tempo entre este 
e aquele. Repousa a Jegftimaçio das umas 
.Obre um concdto puolvo e abstraio de dela· 
dlmla incapaz de dar conta da intensa particl· 
paçio do homem na rida do Estado moderno, 
o que ele faz não apenas como btd:Mduo, mas 
como DDJ ente sodal orgauizado eoletlyamen
te. Diante desta imperiosa necessidade de se 
coDStruir a legitimidade em processo, o pro
cesso eleitoral, do quoi emergiu a inquestlo· 
aávei vlt6ria do Praldente CoUor, i menoo 
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que uma expectativa, é uma ftcçio sobre • 
cpuol pode ele Impor ou Dão ao conjooto da 
Naçio, dependendo de soa capacidade pora 
eonsubstandar, no Governo, a "praxis" da 
ddadanla. 

Dir~se~á que esta é u~a filigrana política 
desprezível, sobretudo depois de 29 anos de 
marginalização do eleitor na esColha presi
dencial. Longe disto! Trata-se~ precisamente 
pelo longo jejum, de reconstruir a democra· 
cia entre nós, no ponto em que as urgências 
e necessidades da modernidade a colocaram~ 
.isto é, na sua consumaÇãO cotidiana do direito 
de participação organizada como cidadania 
coletiva nas decisões do Estado. Homem afei
to aos ditames de seu tempo, não terá o Presi
dente Collor deixado de observar e exigir pa.
m seu Governo idêntica imposição: ou a legi
timidade se constrói como processo ou se es· 
vai na recorrente tentativa de justificá-Ia ape
nas como momento eleitoral. Daí à u!;urpa· 
ção e à tirania, apenas o escorregão da letra .•. 

Deddidrunente, o petado do "Piamo Brasil 
Novo" é seu forte caráter autoritário. 

Jan:uais se viu tamanba iDtervençio no Am· 
bito da economia oeste P.W. Curiosamente, 
porão, o lntervencloolsmo -tal sempre se 
pautou, DO Brasil, pelo "dirfgtmJo". 

O Governo, desde Vargas, apontava o cam.i· 
Ilho 'é criava os condicionamentos à .IÇio do 
setorprivado. Esta é a llfstória da nossa iodm .. 
trialfzação. A iDovaçió viria com C oDor, que 
uttapoloo os limites lmoglnlirios da lnterven· 
çio do EStado, que engessou novameate a eco-

• ...ma, congelou as dlspoolbllldacles liquidas 
das pessoas e da empresas ellsoo arbltnuia· 
mente os indlcadores ele preços e sabirios fotu. 
rossem, contudo, esboçar neubuma estratqi1 
de recuperação do cresdmento econ6mico. 

Qual o Plano do Govei'Do Collor, afora o 
combate ilnlloçio? Qual a ... polftiea f<cno-
lóglca, Industrial e iogrícola? · 

-o conseaso ele economlstos ele dlvenu 
IIDhas na recomeodaçio ao descogelameoto: 

O Sr. João 'Menezes - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não. 

O Sr. João Menezes -- Nohre .Senador Ju
tahy Magalhães, estou apredafido multÔ o 
discurso de V. EX', o discurso literário de 
V.Ex• ... 

O SR. JUT AlJY MAGALHÃES -Será? 

O Sr. JÓão Menezes- .Sinceramente, es
tou. Agora, ele está baseado, sobretudo, num 
fato: o autoritarismo. Não estou entendendo 
bem V. Ex•, porque aqui critícávamos o Go
verno anterior, que não Ct'lmpria as leis, não 
fazia, não estava presente, não acompanhava 
o desenvolvimento do Pafs. Hoje, está acom
panhando ·e se critica. Então, é um caso a 
e:J._aminar o fato, o que, realmente, está-se 
verificãndo. Porque se criticava porque o Pre
sidente não fazia; agOra se·.critica porque o 
Presidente faz. 9 que q Pres~dentetem feito? 
Tem feito um plano de ~vemo, que real
mente está aí, realmente o lano é um polvo, 
é um plano diffcil, é um lano que é mais 
difícil saber administrar do··que realmente o 
conceber e ele traz as suas ~tonseqüéncias vá· 
rias, aqui e acolá. Esses fatos acontecem e 
vão acontecendo- ainda vão acontecer mui
tos 1iãqúi por diante. ·o que não se pode dizer 
é que o GoVérnô Dão está preseOte, que não 
está procurando atender a todos_os setores 
-e, na realidade, está. Os setores da econo· 
mia, os :se tores da agricultura, os se tores so
ci"ais, todos· eles estão sendo escutados e olha~ 
dbS:. -o ·qué é preciso é dar ordetiamento e 
ver·como se·vai tomar novas diretrizes. As
sim, apreciando o disc'urso de V. Ex~, quis 

. fR+~r essa pequena intervenção para mostrar 
, que as. coisas ·alio ·sãó auti>dtáiiãs- como V, 
_ EX'_djsse, ~penas se situatn'denrro do cumpri
mento da lei_ e das normas gerais que o pró
prio ÇOngressO tem feito e aprovado. 

' O 'sit:Jut AHY MAGALHÃES- Quanto 
a continuar dentro da lei, quase que daria 
a palavra ao nobre.Senador José ,Paulo Biso!. 
Outro dia, S. Er fez um discurso bem alen
tado e bem sub$-tancioso, mostrando que nós 
não estamos agindo tão dentro da lei quanto 
V. Ex• afirma. 

Quando proferíamos criticas ao Governo 

Collí<ibem allrrna ó Odltorial da Folha de 
S~ Paulo, éle25de'abrllde.l99ô. "Com deito 
mesmo que Se_ obtenha sucessb no. atu-al pro: 
grama de estabiliZação da moeda- e as evi
dências até agora são auspicioSás quantO a · 
este aspecto-_;-~-um desafio de proporções 
históricas ainda estará para ser enfrentado: 
o da mudariça radical de todo um modelo 
de desenvolvimento iniciado a partir dos anos 
30, e que já deu mostras notórias de eSgota
mento ... (Mas) o Governo Collor não apresen. 
too, aU o momento, nada de ccmcreto com 
relação aos objetlvos mpdernizantes que, com 
p:onde deseoYoltura ret6riea, afirma serem 
os seus". 

· passado, porque não havia 'ação, porque era 
um pouco imobilista, nós o.fazíamos também 
com·cotreÇão: Por sinal, e·ra V. EX' um dos 
·que defendiam o ímobilismo do Governo pas~ 
sado~ Mas aquele governo não tomava, real~ 
mente, as decisóes'tJue se faziam necessárias. 
Agora, passar de um extremo a outro, sem 
ver que no meio é que está a correção de 
atitudes, é muito diferente. 

Embalado na ilusão dos índices de opinião 
que se IllOVem com rapidez , a gendarmaria 
do Governo Federal insiste no mesmo erro 
do Presidente Samey, à época do Plano Cru
zado: reluta em _reabrir o sistema de preços, 
c:onfiante na mao de ferro do Estado para 
man~Mios sob estrito controle. Triste confiah
ça intervencionista, fadada â. erosão provo
cada pelas leis simples do mercado, às quais 
rcas;e o Governo_ com a prisão de emprc:
spios, gerentes e, podem crer, daqui a pou
co, lideres sinqicais. Oportwuo IBOUria pnhlf. 
.... pela Folha de S. Paulo, de 30 de allril, 

Veja V. EX' que hojcr mesmo estamos lendo 
nos jornais que o índice de inflação está em 
3,29%, segundo a Fipe, e um dos índices (zoe 
-ocasíon9u esse aumento foi·o vestuário. Ago
ra, lemos hoje o Governo declaQmdo que 
irá retirar o vestuário do~ índices de inflação, 

quer dizer, o que aumenta, retira-se ficando 
zero. Se o feijãO passa a custar Cr$ 112,00 
-e o Senador Jão Lobo pedia ontem para 

falar sobre o feijão-então. retira-se o feijão 
também. Antes, retiraram o chuchu, agora 
retiram o vestoárió e- o feijãO. -

Ora, Sr. Presidente, aí temos que falar real
mente no sotaqu_e economês. Sempre que es
tivermos fattmdo, deveremos iniciar a frase 
co_m "É", "É", é o sOtaque economês. Estou 
falando com o sotaque para ver se nos faze
mos entendido. v: Ex~ reparem que' Quase 
todos os economistaS começam assim. Pen· 
sando. e~ inglês, eles falam em portugu~s 
e começam com é, -o~:.--

0 Sr. João Me_nezes -V.--EX' me permite 
um novo aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. João Menezes ....... Senador Jutahy Ma· 
galhães, esse plano realmeD.te tem um grande 
defeito, que é o de não ter sido explícito, 
ele tem que ser mais ctivulgado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mais 
do que já foi? V. Ex• ciuer que a -televisão, 
em todos os canais, só fale nesse assunto? 

P Sr. João Menezes- Aasolutamenter Es
tou aparte~ndo V. E:tl porque o" reputo um 
homem sério. Senador qu_e fala com serie
dade e por isso o esto~J~ :;t.parteando. Caso 
contrário não faria. Queró dizer que o Plano 
todo preçisa ser ,mais divulgado no sentido 
de como está' sendo aplicado; quais as suas 
razões, quais as suas bases, por que se está 
fazendo es~a ou aquela medida e quais os 
reflexos que essa ou aqUela medida vai pro--
vocar. · 

Isso é preciso fazer. E o_ que não pÕdc 
continuar a haver aqui é o que esti ocorren· 
do, ou seja, até há algum tempo éramos nós 
que dávamos notícias para os jornais, agora 
são_· jornais que nos dão as notícias. Aqui, 
todos os dias, estamos a pedir transcrição de 
artigos de jornais, ou fazendo referências a 
not(cias de jornal. Antigamente, os· jornais 
divulgavam o que nós dizíamos. Por isso, 
acho que também isso deve sofrer uma modi~ 
ficação, precisamos ocupar o' nossô papel, 
examinando os fatos em si. examinando aqui· 
lo que realmente está se passando, o qlole real-

. _ ,mente existe, para que pPssamos ser os porta
vozes para os jornais dívulgareiJl. Desculpe 
o aparte. 

QI!R. JUTAHY MAGALHÃES- V: EX' 
tem u~a outra interpretação dos fatos. V. 
Ex• acredita que não devemos levar em consiM 
dera.ção o que a imprensa declara, pois nió 
é uma boa"fonte de informação.- Mas eu, infe. 
lizmente, só tenho essa fonte· de informação. 
Não sou como V. Er-, que pode freqUentar 
os gabinetes palacianos ·e vai buscar na fonte 
a informação. 

Não, sou informado pelos- meios de comu
nicação. É lógieo que procurO f~ uma sclc
ção daqueles em que confio ma,is, por i11o 
tenho que me basear em informol,çóeS e tam.-
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bém em conversas que temos, a cada instante, 
com pessoas que são intCrcssad<~os no assunto. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
todo o prazer. 

O Sr. Jamn Haddad- Nobre Senador Ju· 
taby Magalhães, V. Ex~ tem sido um crítico 
no sentido real da palavra, não é um crítico 
raivoso. V. Ex~ apresénta dados concretos 
a respeito das falhas do "Plano Collor". Ouvi 
o nobre Senador João Menezes dizer que ho· 
je temos que nos orientar mais pelos jornais. 
Os jornaiS vém falando que cerca de 32Q ou 
360 mil funcionários públicos serão demiti· 
dos. Isso cria um clima de terror e de apreen· 
são. porque esses 360 devem __ ser multiplica
dos por no mínimo 5 ou 6, que representam 
a família, Os parentes, os amigos. Imaginem 
s6 o reflexo disso na economia naciona[: cen
tenas e milhares de famílias saindo do merca
do, não tendo condições de manter um pa
drão de vida normal. Isso é bombasticamente 
colocado nos jornais; -mas não dizem - e 
hoje estou lendo - que a Ora. Zélia usa 
o mesmo artifíciO do Govem_o_ passado: con
tratou 24 funcionários de alt,a gabarito- seus 
assessores ~ pelo Serpro, porque não era 
justo que eles ganhassem 84 mil cruzeiros. 
Passaram, então, em razão desse contrato, 
a receber 200 mil cruzeiros - contratados 
pelo Serpro. Quer dize'r, é modernidade 
quando interessa. Quando há o-interesse tain
b~m de ficar com o passado, ele é usado. 
Vou deixar, no discurso que V. EX' faz, justa· 
mente o que diz um artigo publicado hoje 
em O Estado de S. Paulo, assinado por Eliza
bebeth Lopes e Raymundo Costa, em _que 
declaram taxativamente que, -além dos venci
mentos do Ministério, ess-es funCioriárioS so
mam em seus contracheques o salário pago 
pelo Serviço Federal de Processamento de_ 
ulta em cerca de 200 mil cruzeiros mensais. 
E citam o rioine de alguns: Antônio Kandir, 
Sérgio Ribeíio da Costa Werlang, respon
sável pela Área Monetária, Marià Sílvia Bas
tos Marques, Coordenadora da Área Externa 
da Secretaria. E, no artigo, o Diretor Supe· 
rintendente do Serpro diz que isso é uma 

- 'prática normal. Então, o passado nesse caso 
· interessa; a modernidade deixou de existir. 
E vamos, porque é para beneficiar os apani
guados da Ministra Zélia, fazer com que o 
passado seja renovado através de contrata
ções pelo Serpro. 

ZÉLIA USA ARTIFÍCIO 
E CONTRA TA 24 

Elizabeth Lopes e Raymundo Costa 

Brasília- A contratação indireta, um 
artifíCio largamente empregado pelos 
governos passados, foi a maneira encon
trada pelo Ministério da Economia para 
driblar os baixos salários .Pecretados pela 
reforma administrativa de março e con· 
tratar um seleto grupo de 24 funcionários 
do segundo escalão. Pelas regras da re· 
forma, um assessor direto da ministra 
Zélia Cardoso de Mello não poderia re-

ceber mais (j_9 __ que Cr$ 86 mil, que é 
o méii6f- Vencimento de a·ssessorame:nto 
-s-upefíõi' previSto na carreira p-Ublica. 
Mas além dos vencimentos do ministério 
esses funcionários somam em seus con
tracheques o salário pago pelo Serviço 
Federai de Processamento de Dados 
(Serpro), o que resulta em cerca de Cr$ 

_ 200 mil mensais. 
Coffi um salário neste nível, esses fun

ci.O.õárícis dO Ministério da Economia re
ceOem·mais do que um secretário nacio
nal-como Jose Lutzenberger, do Meio 
Ambiente, ou João Santana, da Admi
nistraÇão, que 'ganham por Inês cerca de 
Cr$ ·sz mil._ Nem o serpro, órgão pelo 
qual foram contratados, nem o Minis
tério da Economia quiseram revelar os 
nomes dos funcionnários, a-pesar de ad
mitirem as contratações. Mas, segundo 
fontes ligadas ao governo, entre esses 
servídores estão algun~ dos príncipais co
laboradores do secretário de Política 
Económica, Antônio _Kandir, entre eles 
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, res
ponsável pela área monetária, Maria-Síl
via- Bastos Marques, coordenadora da 
área externa da secretaria, Geraldo Pia
zotto, coordenador da área fiScal e Ma
teus Cota de Carvalho. _ 

A contrãtãção indireta foi um artfício 
imaginado pelo ex-ministro da Fazenda 
Delfim Neto para convencer té_cnicos 

O SR. JUTAHY MAGALHÃ~S- Sr. Se· 
nador Jamil Haddaá, agradeço o aparte de 
V. Ex·' que vem Contribuir com este pronun
ciamento para mostrar uma realidade, uma 
realidade que ocorre no Governo. 

Veja V. Ex•, há alguns dias, nóS Vfãmos 
os novos componentes da equipe de Governo 
declararem o sacrifício que estavam fazendo 
de terem que viver em Brasília Com um orde
nado de oitenta e poucos mil cruzeiros, pa
gando o seu aluguel, pagando o seu carro, 
dirigindo o seu- própriO- carro; no entanto, 
nós vimos Jogo em seguida esta mesma im
prensa, a qual nós temos que recorrer para 
nos informarmos, dizer que o Sr. João San
tana estava utilizando um carro que era pago 
por úma empresa, e outros no mesmo caso. 

E:;ta é a dift!rença entre o discurso e a práti
ca. Porque também temos que cair na r_eali
dade. Não adianta a demagogia de fiCar di

- --zendo que a pessoa pode se transfe:rir de um 
Estado para outro com os vencimentos que 
se quer fazer crer que eles recebem. Aí surge 

'-·essa fórmula; em vez de pagar o vencimento 
do cargo que e[e_o_c_upa, contrata-Se, por ou
tra empresa que paga melhor, pela qual ela 
possa receber. Es-te é o problema dos gover
nos não-serem ou melhor, não estarem à vista 
do público. 

Sr. Presidente, quero dar continuidade ao 
meu pronunciaf!lento. 

Dizia eu: 

bem remunerados em São Paulo ou no . -.. SeJJador Ro-berto Campos: -"Quã.õ.to mais 
RiO de JãneirO a· trabalhar em BrasJ1ía.~ -~t(;impo durar o congelam:ento, mais sfrtrcn será 
O governo Collor demorou, mas_ se ren·_ s~ir d~le". 
deu à evidência: -com menos de 30 dias_ 
de -adrhinistraÇão- a ministra Zélia assi
nou ·uma- exposição de motivos autori
~tidQ __a __ ÇQ_otratação de 25 funcíonários 
at;!~ __ do Serpro. 

Válvula de Escape 

Segundo o diretorMsuperintendente do 
Seq)ro, Hélio Carlos Gehrke, esse tipo-
de_ contratação é legal e está previsto no 
regimento de administ_ração de recursos 
humanos do órgão. Foram contratados 
24, aínda resta uma va!?a. O precedente 
já levou outros minfsténos, com idêntica 
dificUldade para contratar pessoal qua[i
fiça:do, a pensar em outras váJvufas de 
escape:·cortstumeiramente utilizadas, co
mo o CNPQ e a Telebrás. 

Técnicos da Secretaria-da Administra
ção Federal reconhecem a subversão sa
larial que à prática inipós à administra
ção pública, onde o presidente da Repú
blica recebe muito menos da metade do 
vendmento de um subalterno direto co~--
mo o secretário-geral Marcos Coimbra 
- salário de cerca de Crs 300 mil, so
mando-se a gratificação e os vencimen
tos de embaixador-, ou até menos do 
que seu segurança particular- que ga· 
nha Crs 80 mil. Mas culpam o Congresso 
pela paralisia da administração nessa 
área. Como determina a Constítuição, 
cabe ao Congresso fixar anualmente os 
salários do presidente dã República e dos 
ministros, só que'isso nunca foi fei_tO. 

Mário Henrique Simonsen: "A tiberação 
de preços deve começar já''. 

Br~ser Pe_~~ira: ·'O Qovert:to tem agora 
a sua chance de ouro para iniciar o desconge
Iarriellfó". 

Deputado José Serra:_"Os riscos d.e.explo
são inflacionária são muito menores agora 
porque os preços não estão reprimidos':-. 

André La~a Rezeude (PSP, entrevista 22 
de abril): - "É muito difícil julga[ .. caso a 
caso, pelo número de empresa--e de .casos 
envolvidos (no descongelamento). A capaci
dadt! de processamento disso é impossíveL 
-Abre-se uma margem enorme de _poder e de 
arbitrariedade do ponto de vista óa decisão 
do que é um caso de exceção, de querrt se 
qualifica.,. 

Mas, _ao desconge"lãme.nto que lêõtilin:ente 
iria realocando o uso dos serViÇos fátoriais 
no nível das pr~ssões do mercado, prefere o 
Governo responder com o cumpriniimto da 
lei, criando fatos políticos notáveis como a 
prisão-de agioteiros. Jsto, poréril, tem limites. 
A economia não é governada por decretos, 
mas pelas suas próprias leis, que estão sendo 
agredidas ~elo ''intervencionismo-sem-qual
quer-direção". Daí o clima de ameaças e os 
ritos execráveis da cooptação. 

LamentáVel é, também, esta ~Cotidiana ence
nação das torneirinhas, outro expediente au
toritário nas mãos do Presidente, que as abre 
Contra a opiriião técnica de seus assessores 
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Dizia eu a 19 de marçO, em prunundamento 
desta tribuna que agora vejo se Confirmar: 
- Não estará o Presidente Collor.exagerando 
propositadamente a dose, dêntro do velho con
selho de Maquia't'el de fazer o que é mau de 
uma só vez, para administrar o que é bom 
devagarzinbo, colhendo aí bons dividendOs 
políticos com vistas às eleições de outubro?" 

Qual o critério destas aberturas que levam 
a que alguns setores sejam beneficiados e ou
tros permaneçam ã espera de soluções? Qual 
o critério que conduz, num contexto de extre
ma rigidez monetária, ao descongelamenf;o de 
102 bilhões de cruzeiros para o BNDES? 

Na verdade o Governo, que tanto lutou para 
impedir que o Congresso Nacional aprefef
çoasse o Plano Económico, já liberou 10% 
dos ati vos congelados sem nuúores expJicaçóes 
que as Portarias e anúncios oOclais: Dos 110 
bDbões. de dólares retidos já foram liberados 
praticamente 10 bilhões. Hoje, são mais. Na 
época do pronunciamento foram 10 bilhões .. 
Por que essa liberação é funcional e as pro
postas pela oposição não são? Nenhuma ex-
plicação. - --

0 Sr. José Fogaça- Pennite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JU'I'AHY MAGALHÃES - Pois 
:Oão. Ouço o aparte de V. EX', nobre Senador 
Jos6 Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador, justa
mente a referência que V. EX' faz-üeste mo
mento do seú pronunciamento é que foi obje
to da minha indagação, ontem, à Sra. Minis
tra Zélia Cardoso de Mello. Os jornais noti
cl,am que já há _-um montante_ de 40 bilhõe_s 
.de: dólares liberados, ou por essa via autón
tária e clientelística adorada pelo Governo 
de, através da caneta do Presidente do Banco 
Central, da Ministra da Economia e do Presi
dente da República, liberar, a quem bem en
tender, ao seu talante, ao seu bel-prazer e 
à sua estrita vontade ou, então, pela via de 
expedientes menores, fraudes e burlas das 
regras instaladas. O que, também, por sua 
vez, deJilOnstra a incolitp,etência do Governo; 
porque, se há essa burlá, se há essa quebra 
da regra em montante tão brutal, da ordem 
de 40 bilhões de dólares, o qué represettta 
mais de 100% dos 33 bilhões que foram deixa
dos em circulação, a partir da implantação 
do Plan~ Collor, nós estamos constatando 
que não há seriedade, que não há a mínima 
·sobriedade, a mínima parcimónia no trato 
e na condução dessa quest~o da liquidez. Ho
jê, o ~perto da liquidez é uma falácia. 

Não existe mais o aperto da Liquidez. O 
Governo se vê novamente obrigado a tomar 
outras medidas, porque o instrumento de en
xugamento da liquidez, utilizado para evitar 
as pressões inflacionárias, está deixando de 
existir. E nisso reside, portanto, _a noss·a per· 
plexidade. Foi nisso que ontem iõSistimos; 
~bre isso fizemos uma indagação niio res· 
pondida, não explicada pela Ministra Zélia 
C3rdoso de Mello, óu seja, o Congtesso Na· 
clonai não pode liberar cadernetas de pou
pança que representem na ordem de 13% 

do meio circulante, mediante um acordo pú
blico, tr~nsparente, institucional, expressão 
da vontade majoritária da Nação no Con
gresso Nacional! Isso é proibido! Poréin, nos 
Gabinetes fechados, assinaturas de decretos,. 
de portarias, de instruções, de expedientes 
administrativos para atender a grupos, seto
res, clientelisticamente, através de favoreci
mento político. isso pode! Infelizmente não 
pude ontem cqmplement_ar a mínha interven
ção à Ministra, porque S. Ex• foi condicio
nada a retirar-se no momento em que eu fazia 
a minha intervenção, o que·acabou impedin
do que eu, assím, não toncluísse. Mas me 
chama a atenção, no pronunciamento de V. 
Er', a referência que faz aos dez bilhões de 
dólares que já teriam sido liberados. O jor
naiFolba de S. Paulo trouxe ontem uma notí
cia oom base em indagações, em questiona
mento formal ao Banco Central de que esse 
montante já é da ordem de 40 bilhões de 
dólares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O meu 
pronunciamento foi preparado há alguns 
dias. Por isso fiz essa afirmação: 10 bilhões, 
à época. 

O_Sr. José Fogaça- Registrei o fato de 
V. Ex• ter mencionado que· é anterior. Mas 
há informações que dão conta de que estamos 
em um nfvel muito maior. E veja V. Ex-': 
A Ministra disse que o Congresso Nacional 
não poderia ter liberado saques da poupança 
que representassem 13%, num primeiro mo
mento, e 37% do meio circulante existente, 
num segundo momento. Ora, isto é que me 
deixa absolutamente indignado! A atitude do 
Governo é uma atitude autoritária. Portânto, 
a base do pronunciamento de V. Ext contes
tada -a meu ver- inutilmente, apesar da 
forma inteligente, como sempre, mas absolu~ 
tamente inútil a contestação por parte do Se
nador João Menezes, mostra que há um con~ 
teúdo autoritário, há um centralismo, há um 
narcisismo administrativo, como jamais foi 
visto na História deste País. Espero que as 
coisas não degringolem, não se deteriorem, 
não se degradem em níveis insuportáveis, 
porque estaremos vivendo, talvez, o pior mo-· 
menta que já viveu esta República. Esta ob~ 
servação faço apenas Desse sentido. O Coo~ 
gresso não pode institucionalmente, publica
mente, mediante um acordo entre os diversos 
líderes q_ue representam o povo brasileiro; 
agora, a caneta do Presidente do Banco Cen~ 
trai, a caneta do Ministro para favorecer ami~ 
gos~ ~·Veja V. Ex• que há algumas sema~ 
nas atrás recebi em meu gabinete Ulil grupo 
de artiStas, de músicos, de compositores que 
queriam pedir a liberação dos cruzados reti~ 
dos por direitos autorais. Eu disse a eles: 
não posso peqir isso. Não posso pedir alguma 
coisa em favor de um_a cla_ss:e na qual em 
me inCluo. Seria absolutamente imoral e ao~ 
tiético fazer uni pedido desses quando todos 
os outros setores da economia estão com os 
seus bens bloqueados. Veja V. EX' o ridículo 
a que eu me ~ubmeti. Uma semana depois, 
o Senhor Présidente da Repúblíca e a Sr_a 
Ministra. da Economia liberaram os direitos 

autorais para,favorecer os artistas e os com~ 
positores, ao seu talante, à sua própria vonta
de. Estamos diante de algo que é incompa

, tível coma ética. Ora.,oquedetermiqouissQ? 
Qual é o princípio que determina liberar di
nheiro para artistas e não liberar para produ
tores de soja, para agricultores, por exemplo? 
Essa q~J:estão não está bem clara. Não pode 
~r a vontade autoritária, absoruta, suprema 
do Senhor Presidente e do Poder Executivo. 
;rem que haver Uma regra, tem que haver 
um critério. O desCritério é a antiética. Per
doe-me V. Ex• ·por ter me estendido taD.to 
no· aparte, mas essa é uma questão crucial 
no pronunciamento de V. EX" Muito obri
gado. 

O ·sr. Afonso Sancho - Permite V. Ext 
um aparte, Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Conce
derei o aparte com todo o prazer. Aguarde 
apenas um minuto, Senador Afonso Sancho. 

Agradeço o aparte do Senador José Foga
ça. Como sempre S. Ex' faz uma análise com~ 
pleta do assunto e aborda a questão da liqui
dez. 

Ontem, no debate com a Sr" Ministra1 ela 
disse claramente que não há economista· ca
paz de dizer qual a liquidez necessária ~ 
que possarrios ter uma vida económica, .um 
plano económicO bem elaborado e bem exe
cutado no País. · 

No dia 19 de março, como declarei neste 
pronunciamento, falei aqui, desta tribuna, 
exatamente dentro desse pensamento do Se
nador José Fogaça; desde aquele primeiro 
momento tive a preocupação de que esse Pia· 
no tivesse um grande conteúdo de natri(ÇIJil. 
político-eleitoral, fazendo o mal de iuna,te;r,. 
para ir soltando sem a interferência e ·sem 
aceitar qualquer reajuste feito pelo Congres· 
so Nacional ao plano; e não apenas nessa 
área, na Medida Provisória n~" 168, mas tiun
bém na 155, da privatização, em que se veta
ram quase todas as propostas que foram iil
cluídas, para evitar a interferência, segundo 
eles, inadequada do Congresso Nacional no 
encaminhamento da política económica~ no 
encaminhamento da política de privatjza· 
çóes, seja qual for, justamente nesse eg·o~ 
trismo: tudo tem que ser feito pOr eles, não
podem aceitar, mesmo quando alguéQlligado 
ao Governo tem uma idéia que eles aceitam, 
a proposta tem que vir de lá para cá e não 
daqui para lá. , 

E isso estamos vendo a cadli inStante. São 
essas torneirinhas, que são abertas, como diz 
V. Ex', dentro de um interesse, não da PQlí
tica económica coma U:Iij tOdo, mas de aten
der a determinados. setoies, de acordo com 
o interesse, possivelmente eleitoral. · 

O Sr. Odadr Soares- Permite-me V. EX' 
urn aparte, nobre Senador Jutahy Maga
lhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Hli o 
Senador Afonso Sancho em primeiro lugar 
na fila. 

O Sr. Odaclr Soares- Fico na fila. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vou 
atender aos pedidos de aparte de S. Ex•, em~· 
bora meu pronunciamento seja um pouco 
alentado, daqui a pouco começa a piscar a 
luz. mas eu gostaria de ouvir o aparte do 
Senador Afonso Sancho e depois o de V. 
Ex• -

O Sr. Odadr Soares- Agradeço a V. Ex• 

O Sr. Afonso Sancho - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, inicialmente, devo dizer 
que gosto muíto de ouví-Jo, porque V. Ex• 
gosta -de fundamentar os seus discursos. Não 
diria que sãO literários. ·como disse o nosso 
Senador João Menezes. mas são alentados. 
Agora, quanto à quest:io a que V. Ex• se 
refeiiu, da prisão, no nosso País é costume 
dizer que os grandes não são presos. só o 
são os ladrões de galinha, os abastados, os 
ricos, os milionários ficam sempre ao lado. 
Em princípio, sou contra qualquer sistema 
policialesco, sou contra ação da polícia fora 
de hora. Realmente, a prisão de uma senhora 
não é agradável para nenhum de nós, mas 
esta estava dirigindo uma empresa, ela é pra· 
ticamente a dona da cmpre!la. A idade dela 
é alta, mas, estando à frenre da empresa, 
é a responsável pelo que está_ acontecendo 
na empresa e se esta deve, se recolher o di~ 
nheiro do::. seus funcionários e não o repassou 
a quem de díreito, que é a Receita, aí a ação 
da polícia é moderadora, é um_a ação no senti
do de que ela tem que cumprir as suas-obriga· 
ções. De forma que eu, como empresário, 
acho que todos têm o direito de pagar seus 
impostos ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Direito 
não, têm o dever de pagar. 

O Sr. Afonso Sancho- Exato. Especial
mente quando aquele imposto não é dele. 
houve uma apropriação indébita. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Con· 
corda plenamente com V. Ex• 

O Sr. Afonso Sancho- Nesses casos, acho 
que a prisão é lamentável, mas tem que ser 
como se prende uma pessoa, quando há uma 
contravenção· da lei. Quanto à posição do 
Goveino, este é muíto transparente. Discor
do do meu ilustre Colega José Fogaça de que 
essas liberações são para atendimentos a int~:· 
resses. Acho que não. O Governo tem sido 
até duro demais, e "já se diz af que a Ministra, 
esta que o nosso colega achou que teve aqui 
um comportamento arbitrário, é quem tem 
o coração mole dentro do Governo, porque 
o Presidente do Banco Central não abre nem, 
como se diz vulgarmente, para o trem; ele 
nega tudo. e essas liberações que têm ocor
rido, que não são de 40 bilhões de dólares 
- e não me baseio muito em jornal, não 
sei se é por que convivo com jornal há mais 
de 3.0_ anos, e jornal é n~ócio que dá mais 
barrigada dentro da comunidade- o conge
lamento foi de cerca de 85 bilhões e não foi 
liberada a metade; a liberação foi da ordem 
de 10 bilhões de dólares, isso foi liberado 
e bem fiberado, porque atendimento a enti
dades beneficentes, à agricultura, às indUs-

tria.<; de bens de capital, etc., é uma necessi
dade que tem de ser atendida porque esse 
Plano não _poderia ser de cimento armado, 
tinha que haver flexibilidade, e só quem pode 
fazê-la _mes_Il!O _é _que_m está no comando. Por
que, com o devido respeito, a nossa atuação 
como Congressistas, se fossem aprovadas 
aquelas emendas à Medida Provisória n~ 168 
tudo seria mutilado. Era melhor que o Go
verno não a tivesse mandado para cá. Era 

_melhor que ele tivesse perguntado ao Con
gresso Nacional qual seria a melhor maneira 
_de fazê~ lo. Tudo que tem sido feito está den
tro das autorizações ql!-e fofam dadas. Na 
Medida Pro~isória n~ 168, dem9s autoriZação 
ao Poder Central para que fizesse as flexões 
necessárias dentro do plano. De forma que, 
nobre Senador Jutahy Magalhães, entendo 
que este Governo prima pela seriedade. Por 
esta razão, é que me sinto com autoridade 
de apoiá-lo, de defendê-lo, e o faço até o 
dia em que me convencer que está dentro 
da seriedade. Porque na hora em que sair 
dessa seriedade, na hora em que aqui se disser 
que a liberação tal foi para atender a um 
interesse político ou imediato, não me senti· 
rei com autoridade para defendê-lo e, talVez, 
até o critique. porque nunca fui subserviente 
a quem quer qu~ __ seja. A minha vida tem 
sido muito transparente. De modo gue, gos
taria de deixar claro, de acordo com minha 
cÇ_ps~~ência, que discordo dessa linha de ra
ciocínio que estou ouvindo. Como tenho que 
viajar, agora. para Fortaleza, não vou ter o 
prazer nem o privilégio de ouvir o restante 
o meu colega_ e querido amigo e conterrâneo, 
por extensão, Jutahy Magalhcies, <i_ueria dei
xar apenas as minhas restrições a esses pensa
mentos que foram expendídos aqui, até mes
mo com ?rilhantismo. Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sena
dor Afonso Sancho, V. EX' como sempre, 
é bem-vindo nos meus pronunciamentos, em
bora sempre discordando, estamos sempre 
em pontos de conflito, espedalmente em re
leção ao tratamento dado ao Governo. 

Mas veja, com relação à mãe do Sr. Amau
ry Temporal, acho ridícula essa prisão. Que 
o Sr. A.maury Temporal seja preso, que os 
dirigentes reais da empresa sejam presos, eu 
poderia até discutir se são verdadeiras as in
formações dele, de que o Governo deve mais 
a ele do que ele ao Governo, eu poderia até 
discutir essa_questão, mas não vou entrar no 
mérito. Se ele pegou os recursos dos impostos 
que forãrri"pagos e não os repassou ao Tesou
ro, ele merece punição. No meu entendimen
to ele merece. Agora, que é ridículo prender 
uma senhora de oitenta e tantos anos, veja 
V. Ex• que é exagero, é um exagero apenas 
para criar um fato para sair nos jornais. 

Quanto às torneirinhas, não há nenhum 
critério, como disse o Senador J~sé Fogaça, 
não há critéiíó- para se abrir aquela tornei
rinllã--:-Essa é a grande diferença da nossa 
posição, porque queremos um critério único. 
Quando, ontem, S. Ex• a Ministra disse que 
não tem importância que os grandes empre
sários já tenham liberado os seus cruzados 

novos, eu fiquei atónito. Porque é aí que _está 
a diferença de pensamento. Ela n~o tem a 
preocupação do social; o que interessa é que 
o cruzado está na, mão do_ Governo, está na 
mão de alguém, e para ela isso é _Q que inte
ressa. Agora, se isso está penalizando a classe 
média, que é a grande penalizada dessa ques
tão, está penalizando também a muitos dos 
chamados descamisados, de pés descalços, 
que têm as suas contas bloqueadas. Como 
eu fãlei ontem, daqui a pouco vão considerar 
a minha empregada como representante da 
elite especuladora, deste País, porque tem 
a sua conta bloqueada .• os poucos cruzados 
que ela ia depositando mensalmente na sua 
coií.ta, na caderneta de poupaiiça) enquanto 
que os grandeS empresários estão liberados. 
Então, veja V. Ex• que aí é que_ há di(erença. 
Isto aí, quando eu falei, perguntei, fiz uma 
indagação se era correta a informação que 
o J ânio de Freitas estava dando na sua coluna, 
na qual ele dizia que etam declafações dits 
pióprias peSsoas.· Eu também aquí não estou 
me baseando simplesmente numa notícia de 
jornal, estou me baseando nas declara!fões 
de grandes economistas, importantes econo
mistãs aqui do Brasil. Se V. EX" tiver o cuida
do que eu tenho, por exemplo, de fazer uma 
Coleção de pronunciamentos sobre o Plano 
Collor; recortando todos esses pronuncia
me rifas dos economistas do Brasil, V. Ex• 
vai tóniar-connecunento de pensamentos con
Oitantes, e que, hoje, há quase u~ consenso 
de preocupação com o Plano. Aí é que está 
a diferença, Senador. 
· Agora,_ se V. Ex' vai -a Fortaleza, tenho 

um graride pedido para lhe fazer: quando vol
tar, traga-me um daqueles doces de caju com 
castanha. (Risos.) 

O Sr. Afonso_ Sancbo - Eu gostaria de 
dizer a V. E~ que esse mesmo jornalista disse 
que o Presidente do PMDB, Ulysses Guima~ 
rães, teve um encontro secreto-_com O- Presi
dente Collor e acertou que 250 caigos ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Logica
mente, eu sei fa:Zer_a diferença, Senador. 

O Sr. Afonso Sancho- Esse mesmo jorna
lista falou sobre uma entrevista que o Presi
dente Collor teve com o General Geisel. En
tão, esse jornalista gosta muito de dar notfcias 

-~que, às vezes, não têm fundamento_. Eu sem
pre digo qUe há pessoas que não são nem 
citadas, nem seguidas. Assim, dou um abati
mento no que ele diz. 

O SR. JiJTAHY MAGALJIÃES ___:Acho 
que o jornalista Jãnio Freitas tem, realinente, 
alguma importância, no meio da imprensa. 
É um jornalista_ ·capaz, é um jornalista de 
investigações. Eie vai buscar qs fatos e, logi
camente, pode se equivocar ein alguma infor
mação, isso acontece. 

O Sr. _AfQQS9_ Sancho - Mas esto~ citando 
apenas dois fatos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou 
citando casos que ele declarou como in"forina
ção direta dos_int_eressados. E diz os nomes: 
o Sr. António Ennfrio de Moraes disse issO. 
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assim,-assiní; o Sr. fulano de tal disse isso, 
assim, assim. 

Ele cita os nomes e. se não há desmentido, 
se os citados não desmentem aquela informa.: 
çã_o, é lógico que devemos levá-la em conside
ração. Aí é que está a grande diferença. 
Qu,ando é uma especulação, é uma coisa; 
quando é uma informação com nomes aí é 
coisa completamente diferente. ' -

O Sr. Odacir Soares_:_ Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Coo· 
cedo o aparte a V. E:lr, Senador Odacir Soa-
res. · 

O Sr- Odilcir Sõares- NObre-Senador Ju
tahy MagalhãeS, estou ouvindo com muita 
atenção o discurso de V. Ex~, como sempre 
bem colocado, bem fundamentado. V. EX" 
abordou vários aSpectos do Plano Collor e, 
tamb~xn. a,lguns aspectos da própria manif~s
tação da Ministra da Economia, aqui reali
zada ontem. Eu queria apenas fixar neste 
aparte o fato que é da quase unanimidade 
nacional, eu diria hoje, que é a de que o 
Plano Collor é um plano ~do ponto de vista 
técnico, do ponto de vista da economia -
absolutamente correto. A grande dúvida que 
sempre se levantou em relação ao Plano, des~ 
de a sua edição, já nos_ dias 16 e 17, nos 
·jornais, n~ grande imprensa, dentre os eco no~ 
mistas mais renomados do PMDB, do PT, 
do PDT, de todos os Partidos, inclusive· aque~ 
les que formulam as políticas ecoilOmicas des~ 
·ses partidos, que formularam durante a cam~ 
panha eleitoral, sempre o ponto de toque do 
Plano foi a questão do controle monetário, 
do controle da liquidez. Esse foi e sempre 
constituiu o ponto,- o''calcanhar de Aqui~ 
les'' do sucesso ou do insucesso do Plano. 
E continua sendo ainda esse aspecto o funda
mental para o sucesso ou para O iitsucesso 
do Plano. Estou aqui com o Correlo Brilzi-
liense de hoje, que diz: · -

Equilíbrio EconOmicq 
.Depende da Liquidez 

São Paulo - O Trevisan Conjuntura 
de Maio, publicação da Trevisan Audi
tores e Consultores, distribuído em São 
Paulo, afirma que "0 Plano Collor e a 

.estabilidade da economia caminham 
agora sobre o fio da navalha". O equlli
brio do Plano reside. na política mone
tária. Se o aperto na liquidez: se mostrar 
excessivo, a recessão poderá agravar-se, 
"coin conseqO:ência política e sociais iin:
previsfveis. E Se houver uma abertura 
da liquide:: além do necessário será inevi
tável o agravamento das pressões inDa
ciooárias. 

Então, vêja V. Ex' que a· mesnío problema 
detectado pelos economistas, pelos técnicos 
do set~r'já na ediÇão do Plano continua sendo 
exatamente a razão de ter o Governo sucesso 
ou insucesso na exe"CUção do seu· plano de_ 
ma"cróeconomfu. Eu ·escutei muito aqui dizer 
que o Plano é imperativo, que o Plano é auto.; 
ritá:rio. o Plano~ isso, 16 aquilo, semp~ den-

tro dessa linha de autoritarismo ou de impera· 
tívidade. Eu não conheço· nenhuma medida 
de Governo, no âmbito administrativo, conr 
decorrência ou não de normas baixadas pelo 
Poçler_J,..egislativo, que não deva ser iinpera· 
tivo. Ele deve se dirigir a- alguérit, a um seg· 
menta da sociedade ou um setor da sociedade 
ou a tôda" nação imperativamente, senão ele 
não pode obter os resultados desejáveis e de
sejados. Aqui, eu ouvi do Senador Fogaça 
e também de V. Ex' que o Plano-não pode 
ser fiscalizado, não pode ter a sua execução 
acompanhada pelo Congresso. Ora, eu diria 
que o congresso pode acompanhar' poderia 
ter acompanhado. Acontece que o Congres
so, pela sua maioria, não quis fazer esse 
acompanhamento; o Congresso por sua 
maioria ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não, 
_ pe!dão, permita~me pelo_ mc;-nos dar uma in

formação. O Congresso, por sua maioi"ia, 
__ apr:ovou o projeto de lei de conversão na 
·questão das privatizações. O Presidente utili
,zou a medida constitucional do veto. Mas 
o Congresso ãprovou, se não me engano, até 
por unanimidade. 

O Sr. Odadr Soares -O Congresso apro~ 
vou, o Presidente vetou e o_ Congresso man
teve o veto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não, 
não manteve ainda. 

O Sr. OdãClrSoares- Sim, claro. O Con
gresso pode ou não manter o veto do ]'resi
dente. O fato é que o Congresso pode, se 
assim o desejar, na apreciação do veto, intro
duzir-se na exeçução da política econOmica. 
Mas não conheço,- nunca vi na hístória polí
tica_do.Brasil, em nenhum momento, salvo 
engano, -o Cõngresso administrando com o 
Executivo~ economia. Penso que a a~minís
tração da economia de qualquer país, de qual· 
quer nação, de qualquer Estado, de qualquer 
Município é do Poder Executivo, do órgão 
executivo, no caso do municípío. Penso que 
o papel do Congresso é o de fiscalizar a execu
ção das leis, fiscalizai a execução das medidas 
que o Pode~ Executivo tome neste ou naquele 
setor. Perdoe-me estar me alongando muito 
neste apart~, mas V. Ex• está fazendo um 
discurso que aborda de forma geral e espe· 
cífica o Plano Collor, inclusive, como eu disse 
no começo, á manifestação da Ministra ·on
tem à tarde no Senado Federal. Ouvi, tam
bém, de V. Ex• que faltam outros objetivos 
ao Go_verno, além do controle da inflação. 
Evidentemente quê o principal objeJivo do 
GoYemo Collor ou de qualquer Governo que 
tivesse sido eleito no ano passado seria priori· 
tariamente o combate à inflação. O Governo 
anterior vinha se debatendo com problemas 
em todas as áreas. Temos o setor de priWi
dência social desarticulado, o setor de saúde 
desarticulado, o setor de educação desarti~ 
Ct,i.lado, o setor de transportes, a construção 
e aJllanutenção de estradas de rodovias fede
rais, i,nclusive sem nénhuma -perspectiva de 
solução~ exatamente porque a moeda perdeu 
consistl!ncia, a moeda Perdeu poder real de 

compra, de adquirir-se com ela qualquer bem 
de consumo ou bem de capital. E a prioridade 
desse Governo, como seria de qualquer Go
verno, seria a de restabelecer o valor real 
da moeda. Evidentemente que o Presidente 
Fernando Collor está apenas há 60 (sesse.qta) 
dias no Governo, vai _fazer 60 (sessenta) dias 
no dia 15 de maio próximo. E o principãl 
objetivo do seu Governo, como seria de qual
quer Governo, como seria o objetivo do Lula, 
como seria o objetivo do Brizola, do Senador 
Mário Covas, é o _de dar combate prioritário 
ã inflação. E todos nós somos unânimes em 
admitir que -o Governo·, neste prhnel.io em
bate que realizou, está obtendo resultado sa
tisfatório. A inflação caiu para 1%, 2%, 3%, 
ou 10%, se for esse o índice a ser obtido· 
agora. A inflação caiu de um patamar de qua
se 100% para índice abaixo de 10%. Pare
ce-me que esta é a conquista fundamental 
do Governo Collor neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Fazendo soar a campainha.) - O tempo do 
orador termina às 11 horas e 32 minutos: 

O Sr. Odacir Soares - Estou concluindo, 
Sr.. Presidente. Não conhece nenhum caso 
de favorecimento político do Governo na li
beração da liquidez. Sinceramente, ilão co
nheço. Se qualquer senador, se o Senador 
José Fogaça, se V. Ex•, ou sé qualquer sena· 
dor tiver exemplo de qualquer recurso que 
tenha sido liberado pelo Governo. para bene
ficiar este ou aquele político, este ou aquele 
setor da sociedade brasíleira, por favoreci· 
menta polfti~o ou por corrupção, ou desçjaria 
que isso fosse denunciado neste -P_kn_ário, pa
ra que esta Casa pudesse responsabilizar este 
ou aquele membro do Governo. Sinceramen
te, não conheço, não te~ho ex~mplo. -.pão 
ouvi de ninguém !!Xplicitainente nenhuma 
acusação que detectasse que estão sendo libe
rados recursos do Tesouro Nacional, a pre· 
texto de se favorecer politicamente este ou 
aquele sefor, esta ou aquela região do País, 
este ou aquele deputado, este ou aquele_sena
dor. De modo que peço desculpas ã Mesa 
por ter-me alongado, e agntdeço a V. Ex• 
esta oportunidade de mais uma vez aparteá
lo, cumprimentando V. Ex•, porque, de for
ma profunda, de forma séria - discordo de 
V. Ex~, mas tenho que convir que V. Ex• 
aborda com seriedade o Plano Collor e as 
medidas que o Governo tomou. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra· 
deço _o aparte de V. Ex", de V. Er, embora 
discordando,lógico! V. EX" discàrda do meu 
pronunciamento e eu do pensainento expres· 
so por V. Ex• no aparte. 

O Sr. JÓão LobO - V. EX" me permite 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre 
senador, daqui a pouco darei o aparte a V. 
Ex' 

O SR. PRHSlOENT.E (Nelson Carneiro) 
-Peço a V. Ex• que conclua, porque o tempo 
de v' Ex• está esgotado. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Vou 
concluir, Sr. Presidente, principalmente por
que não quero ficar aqui sozinho. Quero dar 
o aparte ao Senador João Lobo, mas, ~ntes, 
precisava apenas dizer, em duas palavras, que 
o que nós discutimos aqui foram ós critérios 
da abertura das torneirinhas. Não existe um 
critério. Falamos que até o momento só ouvi
mos, da parte do Governo, a ,preocupação 
com a inflação que é, lógico prioritária. O 
combate à inflação era prioritário patã qual
quer GOverno que assumisse a Presidência 
'da República. Mas, quando se fala em priori
dade, não se diz que é a única preocupação 
que deva existir no Governo. Até agcii3., te
mos nos preocupado .em saber quais as polí
ticas que o Governo vai aplicar no setor de 
transporte, no setor de habitação, no setor 
de política agrícol~. na setor de mineração, 
no setor hidroelétrico, em tódos os setores. 
Estamos até o momento no escuro, sem sa
bermos o que o Governo pretende fazer, 
quais os recursos que serão aplicados nesta 
ou n~uela área. 

Sabemos que o Presidente baixa de heli
cóptero ao lado do hospital, fazendo o diretor 
tremer todo - segundo as próprias declara
ções do diretor - mas não sabemos o que 
Sua Excelência pretende aplicar, o que pre& 
tende fazer na área da saúde, o que pretende 
fazer para acabar com essa luta que está exia
tindo em todos os Estados brasileiros de mé
dícos com o Estado, com o Muriidpio, en
quanto a população sofre as conseqüências. 

São essas pol(tr.cas que desejávamos ver co
meçando a ser implementadas .. , 

O Sr. Odacir Soares - Mas o Governo 
não poderia ter política sem ter dinheiro no 
Tesouro. 

OSR. JUTAHY MAGALHÁES-Pode·se 
ter projetas e a aplicação dos recursos que 
já começam a surgir ... 

O Sr. Odacir Soares- Exatamente, come
çam a surgir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- A preo
cupação que femos também no Plano Collor 
é de que estamos vendo hoje que o retomo 
do índice inflacionário está sendo mais rápido 
do que no Plano Cruzado e no Plano Bresser, 
estamos vendo que o retomo' do mercado 
paralelo do dólar está sendo mais rápido do 
que nos planos anteriores. Então, são essas 
dúvidas que começamos a ter, porque quando 
digo, e digo com sinceridade, que todos nós 
torcemos para que o plano dê certo, é porque 
realmente torcemos! Para nós, o grande peri
go é este: é que o Presidente declarou que 
não tinha volta. Ou o plano dava certo, ou 
qão tinha volta, não tinha retomo. Então, 
é preciso torcer para que dê certo. V. Ex' 
já imaginOu o Presidente ficar sem retorno? 
O que isso representa para as instituições do 
país? Então. temos que querer que dê certo, 
mas estamos com receio dos equívocos, que 
estão aí a ressaltarem-se, como este de não 
querer ouvir os outros. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex~ tole'rância, 
pois só-OuVirei o aparte do Se_oa,dor João Lo
bo e logo mais encerrarei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Peço ao nobre Senador que seja breve 
em seu aparte. 

ô'S:i. lOBO -Lobo- Serei breve, V. Er 
Sãbe que nunCa ocupo muito espaço nos meus 
apartes. Senador, o meu aparte é apenas para 
retomar a um dos Pontos do discurso de V. 
Ex'; quando abordou o tema da divulgação. 
Foi o Senador João Menezes que disse, em 
seu aparte-, que o Plano não estava bem'divul~ 
gado e eu qÜeria só fazer um reparo a V. 
Ex'. Acho que o Senador João Menezes tem 
razão, criam...se certos chavões, certos concei
tos que a imprensa divulga e que assumem 
foros de verdades incontestáveis. Por exem
plo: legitimidade. Uma pessoa, quando dis
puta uma eleição no segundo turno, com dois 
candidatos, tem que ter um volume de votos. 
Se há setenta milhões de votos, não se pode 
estranhar que o ganhador tenha pelo menos 
36 milhões, ficando o outro com 34 milhões. 
Essa questão de legitimidade é mais um cha~ 
vão. Nínguém tem legitimidade para fazer 
certas coísas, mesmo que tenha a totalidade 
dos votos de uma nação, ou quase a totali
dade. Criou-se o cenceito de legitimidade, 
como criou-se o conceito de que esse Plano 
é bem-estruturado, a equipe é competente 
etc. Acho que não é nada disso. Foi um con
ceito forjado, criado._ A falta de divulgação 
desse Plano se dá porque ele não foi bem 
estruturado. Ele não foi bem e profundamen
te estudado, e a e_quipe não é tão co,mpetente 
~m_o se procura fazer crer. Sempre aparecem 
lugares onde não tinham sido determinadas 
certas coisas. Essa é uma prova d~ que o 
Plano não foi bem estruturado. A falta de 
div-ulgaçãOé resUltante da falta de conheci~ 
mento piua fazer a divulgação de d~termi
nados aspectos do Plano. Este é o meu ponto 
de vista. Temo profundamente por esse pla
no, apesar de não acreditar que não haja re
tomo. porque retomo sempre há. Por que 
não haveria retomo? Quer dizer que o mundo 
vai se àcabarse o Plano não der certo? Acaba
ram-se vários planos, vários governos, vários 

-países sofreram o mesmo, e o pafs, o povo, 
_o espaço físico cóilti.Jiuam incólumes, conti
nuam existindo. Não acho que um plano pos
sa servitorioso, quando leva em consideração 
somente e principalmente o_ combate à infla
ção, o equilíbrio da liquidez. Essa liquidez 
pode ser momentaneamente equilibrada -
foi isso o que fizemos no Brasil- e af? Como 
controlar, como segurar essa liquidez se não 
existe produção? Como é que se vai fazer 
para continuar com essa inflação em zero se 
não tem produção, se os artigos não apare
cem, se não há o suprimento, se as fontes 
produtoras não estão funcionando com a de
vida capacidade de suprir esse mercado? Esse 
negócio de medidas imperativas, acho o ter
mo muito parecido com imperador. Não me 
soa bem. Não gosto que essas medidas sejam 

_imperativas. Até toleraria que elas fossem 
·autoritárias, cantata que fossem constitucio-. 

nais, legais. Era o aparte que queria dar a 
V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Agra· 
deço a V. Ex~, que vem complementar o meu 
pronunciamento. Concordo que o autorita
rismo não nos levará a Jugar algum. Se assim 
fosse, já. teríamos todos os problemas brasi
leiros resolvidos e rião terlamoS mãis :Proble
mas quanto a isso. 

Agora, quando V. EX" fala que o plano 
não foi tão bem estruturado quanto se procu
ra dizer, V. Ex~ tem razão. Porque basta ver 
o número de portarias que a cada dia vão 
sendo elaboradas, umas modificando as ou
tras. Tudo isso mostra que se está um pouco 
apressado, está se tentando chegar a uma so
lução, a uma conc:Iusão e não há um estudo 
perfeito e acabado do plano. 

Sr. Presidente, sei que V. Ex' está qUe
rendo que eu encerre o meu pronunciamento 
com rapidez. 

O SR. PRESIDENTE (Nélson Carneiro) 
-Infelizmente, é o Regimento Interno. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- É, tam· 
bém gosto de respeitar o Regimento. Por isso 
mesmo, Sr. Presidente, o meu discurso era 
out:t::o. Porém, fico satisfeito que~ desde o Seu 
úiíció', ele tenha merecido a atenção de alguns 
Srs. Senadores aqui presentes e que se inte
ressaram em_ apartear-me para darem seu 
ponto de vista, enriquecendo, assim em mui
to, o meu pronuncüunento. 

Prosseguindo: 
Por que as liberações realizadas pelo Gover

no são funcionais e as propostas pela Oposição 
não o são? Nenhuma explicação. Apenas o 
gfande esforço de mídia que faz do Presidente 
Collor um condottere da opinião publica, au.;. 
ma ve~adeira orgia publicitária que c:ustan. 
ãos cofres das estatais US$ 500 milhões, segua_· 
do denúncia da olha de S. Paulo de 29 de 
abril de 1990, pg. A 14. 

Uma análise cuidadosa dos vários objetivos 
do "Plano Brasil Novo", além de deixar a 
desejar deixa, também, um sem-número de 
graves preocup-ações. Abundam textos de es
pecialistas alertando para o perigo da reces
são (Anexos). Escolho, por insuspeito, de· 
poimento do Deputado Delfim Netto, Ex. 
Ministro Todo-Poderoso da Economia, hoje 
"à esque.rda" do Governo em matéria de 
combate ã inflação. que prevê uma queda 
do produto de até 10% neste ano. Ele pró
prio, em declarações prestadas ao jornalista 
Celso Pinto, recentemente, em Londres, e 
pUbliCadas na Gazeta Mercantil de 3 de maio 
passado, admite que uma recessão seria inevi~ 
tável em qualquer formato de estabilização, 
mas que preferiria um plano menos inovador, 
baseado apenas num duro ajuste fiscal e na 
credibilidade do novo governo, onde a econo
mi;t 'pararia temporárfarõente, mas se adap- · 
taria mais fâcilmente a um novo perfil de 
demanda e poderia retomar o crescimento. 
A dúvida, no plano atual, diz Delfim, é imagi
nar como a máquina económica voltará a ro
dar. A suposição de que basta colocar crédito 
Para retomar a exparisão, como têm ditõ auto-
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·ridacles do Governo, é ingênua. Admite o de
putado Delfim Netto que os efeitos do PiaÕo 
são particularmente dramática sobre três se· 
tores, que muito perderam e que sofrerão 
eoormes problemas: bens de capital, construw 
~o civil e financeiro. 

As perdas do setor financeiro são lmagi· 
Dáveis· e até certo ponto justificáveis. Sempre, 
em campanha, o candidato afirmou que faria 
recair o ônus do combate à inflação sobre 
a especulação financeira. Até aí Governo C! 
Oposição estão de acordo. Mas é importante 
que se frise que o setor financeiro, enquanto 
tal, independemente de seu cont.role público 
ou privado, não pode ficar à mercé do Plano 
ã. espera de uma corrida Que poderá conduzir
a um grande "crash" financeiro. A ninguém 
OCOI'Te desmontar o sistema financeiro, mas 
•penas o funcionamento especulativo e distor· 
dd.o que sangrava o erário público e nada 
ICl'eSCeD.tava ao processo de financiamento. 
! • ' ' • ' . 

Já a crise do setor de bens de capital conduz 
a preocupações maiores. É neste setor que 
se condensa a capaCidade tecnológica do país. 
O .etor de oonsultoria, de sevlços, já se encon
tra quase de.stroído, mercê da desaceleração 
às grandes obras pública e do fnadimple· 
llleDto das estatais. Alma do processo de [n. 
•ustrialização, a engenharia consultiva viu 
4..500 engenheiros altamente tr-einados aban
donarem recentemente o -setor, e outros 7.500 
profissionais serem demitidos, permanecendo 
13.500, de um total de 50 mU trabalhadores 
dó ramo "a perigo", com o diz Joelmlr Bet
ting em s~a ~lona de 29 de abril passado: 

receberam apenas '"'vales", oom valor médio 
d~ ~~mil cruzeiros, para passa.r::_~'!....,_l!!!.s __ ~ 
maio, até que suas emptesas decidam se que
bram ou fecham as portas ... Agora se sabe 
que, consoante Plano antecipado pelo candi· 
dato em sua plataforma, o Governo pretende 
cortar fundo o setor de bens de capital por 
®nsJderá-lo lnadequaqdo às exigências da 
"integração competitiva" em nível interna
cional. ~ crise deste se to r, assinalada pelo 
Dcleputado Delfim Netto, não seria apenas um 
questão circunstancial do excesso de liquidez-t 
que levado um setor que opera com pedidos 
péi'das ocasionais, mas uma "política de Go
verno". As liberações propostas a este setor 
não bastam sequer para saldar o inadimple· 
mento das_ estatais frente aos seus fornece· 
dores. -

Eis conlo o jornalista Frederico Vasd,n
celos, em matéria p'úblicada na FSP de 26 
de abril passado, enfoca esta questão: 

"A estratégia de Brasília será forçar 
a h:dú_stri~ nacional a reduzir seu parque, 
pnnctpalmente nos setores mecânico, 
eletro mec~n~~o e_ da indústria pesada, 
o que abrirá espaços para importações, 
pois o governo quer forçar a competição 
e aumentar gradativamente -o nível de 
exposição da economia à concorrênc'ia 
internacionaL O argumento oficial é de 
que a estrutura produtiva, embora com
plexa e diversifi~itda, é pouco c:ompe
titiva e tecnologicament~ defasada." 

A disposição do governo 7 óbffgar essas 
, ind~st~as .a f~rem um "corte na própria 

carne ... As en:ipresas que ''seguraram'' máo
de~obra Pa:ra aguardar a liberação de rec1.1rsos 
bl~queados via BNDES- ... - -estão come~ 
çando a fazer cortes. Foram convencidas de 
que não haverá reciprocidade por terem evi
tado dispensas em seguida ao lançamento do 
Plano Collor." 

"Algumas indih.,rias já cortaram sua pro
dução em 50% 1 este anos 1 de qual prevêem 
manter35% em estoque. Os cortes já chegam 
à faixa de diretoria. Calculam uma redução 
de 75% no faturamento. Alguns industriais 
vêem na decisão do governo risco de sucatea· 
mento" da indústria brasileira e entendem 
que ela .terá ef~itos sobre outrds setores da 
economta. ( ... ) 
--Nã verdade; ioda a indústria brasileira. es~ 
profundamente afetada pelas medidas do Pfa. 
ao Collor. Segundo depoimento de Sergio Luiz 
Bergamini, Diretor do Departamenteo de Eco
nomia da FIESP à Folha de S. Paulo recente· 
mente (26de abril), ua indústria está sofrendo 
um processo de paralisação. E em abril os 
Dfveis de emprego e produção devem ser pio
res do que em marÇo, cujos indicadores de
monstram queda de 40,3% nas vendas, des
contada a variação do IPA da Fundação Ge
túlio Vargas. e queda de 8,6%, relativamente 
<f fevereiro, do lN A (Indicador· do Nível de 
AtiVidade). Outros indicadores do arrefeci· 
mento na atividade industrial, ·como queda 
do pessoal ocupado, tota1 de horas pagas e 
trabalhadas, e consumo de energia podem ser 

· visualizados no quadro abaixo, onde se desta· 
ca a vertiginosa queda no salário real médio 
de .11,2 em fevereiro para 2,5 em março. 
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Outra pesquisa realizada pela FIESP e cita· 
da em editorial da Folha de S. Paulo de 27 
de abril afimta que "entre 755 empresas in
dustriais paulistas, 70% alega ter perdido 
~ens de lucro por força da queda no nível 
da atividade. Mesmo nas mutinacionais, que 
se estão soeOrrendo de capital de giro no exte

. riOr. a situação é grave: afirma a Câm.arai 

QUADilO III 

QUAI>RO IV 

Americana de Coméicio quer em enquete 
com executivos de '17 empresas, 35 deles aftr· 
mam que haverá aié 30% de cortes em pes
soal, 22 dizem que têm planos de invest.ime.qto 
para este "moderados", 21 prevêm baixo in· 
vestimento e outros 21 não farão nenhum in· 
vestimeú.to. Hermano Wever~ PreSidente da 
SIEMENS do Brasil, vai mais longe: Diz que 
tem 100 milhões de dólares ·em créditos iuhto 

às estatais e que não sabe o que fazer ... Ent 
conseqüência desse processo se agrava a crile 
sodal com generalização dos cortes de~ 
e demissões no parque industrial, tal 001110 

-5e pode verificar nos quadros abaixo, tambáa 
oportunamente divulgados pela Folha (26 de 
abril) e que apontam para 26,2 mil demissões 
e 40,5 mil reauções de jornadas de traballlo: 
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Estes dàdos.fião eVidenciam a etise social 
e eCoriômioa na ·construção civil, onde1 na 
verdade é mais agud~ a situação e ahl_rmantes 
os números.· EiS, o levantamento- feito pe1a 
Fotba e publicado neste mesmo dia: "No Rio 
Çirande d_o S.ql, empresas do setor de constru
ção~emiti!am 15 mil operários contra 40 mil 
no Paraná e mais 4,1 mil em S<i:nt'a Catatiha. 
SindiCatos de, trabalhadores desse setor, no 
Mar;mhãO, registraram 20 mil disperlsas. 

Em Pernambuco, 10 mil trabalhadores na 
construção civil foram demitidos a após a de
cretação do Plano. 

Na.região dç Campinas (SP), 8 mil demis
sõe~ foram computadas pelo sindicato local. 

Ainda no Estado de São Paulo, 900 demissões 
foram contabilizadas em Santos. 

Na Bahia, meu Estado, segundo denúncia 
qúe ·recebi da Associação dos Dirigentes das 
Empresas da Indústria Imobiliária:'- ADE
MI - a situação é extremamente críticas_ a 
ameaça cOm o desemprego 150 mil trabalha~ 
dores. (Ane-xo) 

Toda esta crítica situação demonstra que, 
ao contrário do Plano Cruzado, o Plano Brasil 
Novo é fortemente regressivo em termós de 
seus ~feitos sobre a distribuição de renda, le· 
vando a milhares de famílias brasileiras um 
quadro de dor e desespero despercebido pelo 

Governo. Como niio se sensibilizar com esta 
situação e pennitlr que todo este contigente 
tenha_acess_o a poupanças virtualmente conge· 
I8:d3.1 Os que estão desempregado ou os que 
o serão, mais cedo· ou mais tarde, devido ai 
recessão, deveriam ter acesso a estes recursos, 
sob pensa de serem condenados à inanição. 

ESte quadro preocupante do setor privado 
se vê ainda agravado pelas conseqüências so· 
dais da Reforma Administrativa do Plano. 
O saneamento das Siderúrgicas, por exemplo, 
prevê um total de 15 mil demissões sobre 90 
mil 8Jllpregados do setor. 

DISTRIBUIÇÃO HIPOTÉTICA DOS SALDOS 

~aollraon•·total 
ft cailametas 

% sobre valor total 
tla~ltas 

Esta ~nsibilidade social do Plano Brasil 
· Novof semPre en&Jtecido pela suas qualidades 
ticlücas, não deve passar em silêncio. A eoono· 
mia, enfiín, é uma ~laÇão· entre p(!Ssõas, gru. 
pos e Dações e as tecnfcalidades de seu trata
meil.~ óão podem obvi'!lf .o enfoque das n~es
si~es soclais. Até mési'fl.o organismos finan
ceiros multi1aterais como o Banco Mundial, 
depois·de cJécadas de fidelidade aos princípios 
da .estrita racionalidade econômic3., afinal se 
renderam à necessidade de incorpOrar aos 
projeto.s. pre-ocup-ações de natureza social e, 
m.ais recentezp.ente,.de proteção ao: meio am
bíente, é um anacronismo esconder objetivos 
de eqüidade na formUlação de planos e proje-
tes econômiCoS. -- -

Não obstante, 9 Plano Brasii'Novo, desde 
sua impla.J;ltaçio, pautou-se por -critérios ex
~usivamente economicistas, cegamente sub
metidas ao princípio dà lsonomla. Assh;n fa· 
zendo o Plano não deu llÍit tratamento diferen· 
dado a situações geradâs numa sociedade de 
dasses ,grandemente dlferenci~.· 

Os qué simplesmente tutavam pela sobrevi
vência de seus níVeis de vida, aplicando seUs 
saliiios·em contas ~Dtuilel1lf:las ou n~~; pou· 
pança,. tiveram o mesmo:tratamento dado a 
especuladores·que movimentavam seus enor· 
liHS saldos ao sabor daS melhores remune
rações das dlstinW alternativas de aplicação 
no men:ado. Os que lutavam, ,enfim, apeoas 

(at• 50 mil) (+50 mil ·5 mllh6e1) (+ 5mlllt6•a) 

90',0 6.0 

10,0 Ir), O 

pela sobrevivência foram igualados aos que 
aumentaram suas riquezas à ciranda fman· 
c:eira. 

De outra parte, ao estabelecer limites per
centuais à conversão, o Plano igualou situa
ções distintàs empresaS" e pessoas que deti
nham gra.ndes fortunas aplicadas puderam sa
car um percentual que lhes assegurou uma 
massa considerável de recursos, suficiente'-
não mais do que suficiente ~para as suas 
necessidades básicas._Enquanto isto, traba
.IhadOres pobres e assalariados médios tive
mm acesso a quantias irrisórias que não lht!s 
estão permitindo sequer os gastos de subsis
tência. Numa hora de grande aperto de liqui
dez, somas consideráveis de recursos, equiv~
lentes a 20% das aplicações sacadas no 
"ove r", contas remuneradaS e cadernetas de 
poupança, Jogo depois .da edição do Plano, 
permitiram grandes negócios de conversão, 
que lamentavelmente ainda não se esgota
ram. 

É evidente, pois, que o Governo deveria 
ter qualificado melhor as aplicações de forma 
a combinar aos objetivos ae isonomia objeti· 
vos prioritários de eqllidade que conferissem 
ao Plano melhor efidçia ec·onômica e nível 
adequado de justiça. Eis COID9 Ulil atento peS· 
quisador ilustrou esta questão na questão da 
poupança, demonstrando a possibilidade de 
se ter concebido uin Plano que fosse tecnica-

4,0 

10,0 

mente competente e _socialmente justo. "A 
economia política da Medida Provisória 
168", Wanderley Guilherme dos Santos 'in 
Folha de S. Paulo de 29 de abril passado: 

"Uma escolha trágica m!lnifesta.duas 
compulsoriedade. A primeira- obriga à 
adesão a um entre dois ou mais valores 
que não podem ser atendidos simulta· 
neamente,-·pn.Vilegiar um implica violar 
o outro. A segunda faz com qUe a distri· 
buição dos prejuízos caracterize-se por 
fatal aleatoridade. A ·escolha trágica im
plícita na MP 1~8 enfrentou o dilema 
da isonomia, igualdade perante a lei, 
versus eqüidade, a desigualdade entre 
desiguais. Naves fora 3 retõrica, os deci
sores optaram pela isoriomiaem prejuízo 
da eqüidade, com M.úas repercussões pa
ra a dinâmica econômico-política. 

A discussão sobre a MP 168 privile· 
giou o seqüestro dos saldos de poupança 
ac'fma de 50 mil cruzados novos. Argu· 
mentou-se contra a violaç~o do princípio 
da intocabilidade das cadernetas e argu
mentou-se contra o limite de liberação. 
A esta última crítiCã -ó governo respon· 
deu que o critério obedecido foi o de 
justiça, uma vez que 90% das cadernetas 
compreendiam poupanças até 50 mil cru
zados novos. Tal critério requer refle
xão. 
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Ao propagar que 90% das cadernetas 
não ultrapassavam o saldo-teta, o gover
no transmitiu uma informação sobre a 
distribuição dos saldos. Em estatística 
existe uma medida, a moda, que indica 
o valor mais freqüente numa distribuição 
qualquer. Daf, contudo, não se deriva 
muito , menos ainda uma justificativa 
do critério da decisão, na ausência de 
informações adicionais sobre duas ques
tões: a) a que porcentagem do valor to· 
tal dos depósitos correspondiam aqueles 
90% do número de cademetas";l b) qual 
a dispersão interna do valor dos saldos 
dos 10% de cadernetas restantes (isto 
é, qual a percentagem de médios investi
dores/poupadores e a quanto correspon
diam os grandes poupadores, quiçá espe
culadores?) 
--·A pertTrliflcia da primeira informação 
é óbvia. Se aqueles 90% de cadernetãs 
liberadas fossem titulares de 90% dp to
tal de saldos, enquanto os demais 'to% 
de cadernetas detivessem simetricamen
te 10% dos saldos, obteríamos estimável 
coincidência entre isonomia e eqüidade, 
mas de escasso valor para a política de 
esterilização monetária. Ter-se~ia provo
cado uma celeuma nacional por. causa 
dos míseros 10% do total dos saldos de 
poupança:-com toda a certeza, a distri
buição do valor dos saldos não acompa
nhava monotonamente a distribuição do 

. número· de cadernetas._ 

Qllanto à relevância de segunda ques
tão, a tabela acima ·fabrica uma distri
buição hipotéticà de porcentagem de ca
dernetas, intervalos de saldo, e pela par
tic~pac;ão .no _sal~o ~os ~ep~sit.os .. 

Fosse essa a distribuição no dicl 16 de 
março, ou qualquer outra distribuição 
não-proporcional, e seria corrdo dizer 
que a opção trágica pela isonomia teria 
afetado consideravelmente mais os mé
dios poupadores do que aos grandes e 
aos especuladores. E as mesmas conse
qüências decorrem da decisão isonômica 
de liberar 20% dos recursos investidos 
no ".overnight" e nos fundos. Aliás, se . 
foi oferecida uma justificativa para o blo- . 
queio das cadernetas, por que nada se 
disse quanto aos demais seqüestros? Por 
que liberar 20% do "over"? Por que não 
15% ou 35%_? Em qualquer caso, quanto 
maior a dispersão interna na distribuição 
dos recursos seqüestrados, maior terá si
do a violação do critério da eqüidade 
em favor da isonomia. 

Ã ffistitUiÇão de MP 168, foi uma esco
lha trágica, e nem poderia ser de outra 
forma. Sua inevitabilidade não exime 
que se dê ampla publicidade aos dados 
que condicionaram a decisão( ... ) e que 
se ofereça uma juStificatiVa de política 
económica para a decisão tomada. O go
verno tem o direito de selecionar a polí
tica que considere a mais convenie~te. 
Mas desmerece-se a si mesmo quando não 
exibe como "rationale" mais do que u~a 

simples medida de tendê-ncia estatística 
porque, como toda escolha trágica, a MP 
1(]8 não é inocente quanto ao sistema pre· 
téfito estratificação; Os parâmetros do 
conflito distributivo foram extensamente 
alterados e algumas conseqüências são já 
visíveis.'' 

O Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluín
. do: ao cabo de quase dois meses de execução 
do _PI$110 B.r~il Novo_, vê~e-que- o Governo 
está reduzidO em sua ação estratégica ao com· 
bate à inflação por meios extremamente con
trovertidos, sem nenhuma g~rantia de reSulta
dos, ao mesmo tempo não dispõe de nenhuma 
proposta de reorganização da economia que 
oriente as volumosas conversões e liberações 
em cruzeiros, sem falar em plano social para 
eliminar a odiosa discriminação social que 
marginaliza mais da metade da população. 
O que é pior: procura o Presidente Collor 
manter a cidadania afastada da consciência 
dos reais problemas do' País, com sucessivos 
espetáculos diversioD.isfãs, na 'tentativa do 
País, com sucessivos espetáculos diversionis· 
taS, na tentativa de substituir o conflito de 
idéias pelos índices de popularidade como 
"motor de hitória", num procedimento que 
o levará inexoravelmente à deslegitimação da 
própria vitória eleitoral. 

Do ponto de vista dos objetivos parciais do 
Plano~ tampoueo são alentadoras os resulta
dos a[canÇados: ã. Reforma Monetária levou 
à perplexidade os próprios estudiosos. que não 
são capazes de se entender quanto á insufi· 
ciência ou excesso de liquidez vigorantes. AlR 
guma:s observações são, pelo menos, sur· 
preendentes: _a reforma aliviou O fluxo de cai
xa do Governo, mas não equacionou o dilema. 
da dívida pública, que continua· iépresllda em 
cruzados, que um dia deverão voltar aos seus 
respectivos credores: o ov_ernight ·continua 
operando, embora a juros mais baixos, como 
instrumento de política económica, acres-cen· 
tarido ao estoque desta dívída mais 26 bilhões 
de dólares em pouco mais de 30 dias, ex:is.te 
uma pressão inequívoca sobre os ativos em 
ouro e dólar, que demoriStram persistências 
de considerável "bolha" de liquidez locali· 
zada no vértice da pirâmide social, precisa; 
i:ílêílte junto aos segmentos beneficiados pela 
"opção isonómica", e não de eqüidade, na 
conversão das aplicações financeiras e poste-· 
riores liberações; finalmente, é óbvio que os 
preços estão bem acima das prefixações "zeR 
ro" para abril e maio, ditadas pelo Governo, 
e qrie,- desde abril, fuilcionam como indica· 
dores para preços e salários, e que a economia 
já rriefgidhou num processo recessivo sem ho
rizontes para a retomada dos investimentos. 

·auanto ã Reforma-do Estado, além das 
iniciativa moralizantes elogiáveis, mas de . 
pouco significado global - que levaram à 
liquidação de algumas mordomias e -institui
ções públicas de eficácia duvidosa (cuja solu
ção judiCial definitiva perdurará por 24 
anOs!), pouco foi, realmente· [eíto. A socie-
dade continua esperando um verdadeiro Pla
no de abertura e democratização do EStado, 
com respeito às instituições e sindicatos .de 
trabalhadores, capaz de criar as condições 

para UIIla retomada de suáS fun:Ções cTássiCllio 
como produtor das condiç_<;>es materiais indis: · 
pensáveis ao exercício da &dadania e promo
tor de um padrão de desenvolvimento Campa- · 
tível com as aspirações de progresso. do FOn~: 
junto da Naçãoj começando pela garantia de' 
iilSeiÇâo dinâmica no Oletcado de trabalho 
com salários jUstos. -o qtie é "juStamente o 
inverso do que está ocorrendo com o nível 
de emprego em baixa, reduções de sal~ós ~ 
e as empresas. . 

Como componentes de liberalii:açã-o_dâ' 
economia nacional com vistas a sua redefi
nição estratégica na economia mundial, mar· 
cada pela organização de grandes blocos re
gionais e saltos gigantesCos de p,rodut,ividade. 
e escala são, enfun, tímidas as iniciativaS ell\ 
Corso e muito delas temerárias ·Como ·a pro· 
messa de a~r o setor de ínfoimática. Faltá. 
ao Governo uma percêpção da impÓrtância' 
estratégica do Estado na ~ostentação deste 
processo e uma base industrial própria sObre 
a qual confiar O processo de integração mun
dial. 

Não sem tristeza, pois, concluo que o "Pla
no Brasil Novo" soube não dar garantiaS·de· 

·que afina( temos a inflação sob controle (esta
rá desmaiada, como afirma Marcos Cintra 
Cavalcanti de Albuquerque, na ESP), não 
se contituiu um instrumento suficientemente 

• convincente para determinar um novo ciclo 
de investimentos no País, dirigidos a_equacio
nar simultaneamente os desafios r~presentá
dos por uma enorme dívida, social e p~l~· 
exigéncias de uma rápida_ re_organização da 
estrutura de poder mundial. - - -. - -

Era o que tinha a dizer, Se ~residente 
(Muito Bem! Palmas) 

Durante o _diScursp do S~. Juta!J,y M-a-. 
galhães, O Sf .. Pqmpeu de SoUsa, -3,-Se
cretário; deixa a cadeira da presidêntia, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson C4Lneiro, 
Presidente. . . 

Duninie o -discUrso do Sr. Jutahy Ma~ 
galhães, o Sr. Nelson Carneiro/ Presi·. 
dente, deiXa a cadeir-a da presidência,. que 
é qcupada pelo Sr., Pompeu de Sousa, 
3'?-Secretário. . · _ . 

Durantio discurso o Sr . .Jutahy Malha
gães, o Sr. Pompeu de .. Sousa, J'!-Secre· 
tário, deixa da. cadeira d((l presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Yresideli~e. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Infelizmente a Mesa não pôde prolongar 
o prazer de ouvi-lo Porque haviam decorrido 
já 10 minutos do prazo regimental. 

Com a palavra o nobre·senador MaurícíO 
Corrêa, por deferência do nobre Senador 
Ney Maranhão. 

- O SI[ MAURÍCJO.CORRÊA(PDT-):>F. 
Pronuncia- o segUinte" discurso. Sem rev~ão 
do oraÇor.) - Sr. Presidente. Srs. Senado-
res: _ 

O MinistrO da Saúde, Alceni "Guerra, tem 
sacado a sua espada e esgrimido todo o 
sistema de Saúde brasileiro. Tal como ocorreu 
no Pklno -Cruzado, em que -õ~ Vilões er_~ 
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os supt!~ercados, os médicos, floje, são os rqquestionar a legitimidade ou a neéessidade blema do Síst_erD.a de saiíde mais do que quase 
profiSsionaiS m-ais_;questionil.dÔs, cOm:ô se foS· disso. Creio ___ que sim, que é bom que haja todo mundo. Entretanto, acho que S. Ex• 

. sem os úriicos'~responsáVeis· Por. ês(~ quidro horário corrido, inclusive no sistema adminis- ·não está agindo com justiça, com a necessária 
caótico existeiite na rede de.s<~:úde _br;,tSileira. trativo a nível federal. Ocorre que os médicos cautela que a sua profissão lhe deveria dar. 
Vimos, dias atrás, a ida: do Presidente daRe- foram, também, beneficiados com o horário O Sr. Ministro da Saúde tem feito aparições 

· pública ao Hospital Regional_c_l_e Plantaltina, .amido. Eles, que têm uma carga horária re- sensacionais nos vários hospitais da Capital, 
logo após o acidente_ com a ~orte_~e uma duzidaporlei,passaramaterumacargahorá- etalvezdascapitaispróximasaBrasília,com' 
menina que não pdde ser socorrida em face ria menor. Em função disto, tem havido uma a repercussão que ele já esperava que aoonte-
da ausência de médicos e, ·.enfermeiro~ para grande carência de médicos na Capital da cesse, pois a deteriOração do serviço de saúde 
encaminhá-la ·para o trat34J.ento adequado. República. É preciso que se saiba que come- deste País é muito mais famosa, talvez, do 
Em razão disto, encaminhou ao Ministério çaram a implementar as obras do Hospital que a deterioração das estradas de rodagem 
Público ofício solicitandO o_ encj_uaciramento de Base de Brasília, o que ocasionou que deste País e mais famosa, também, do que 
penal dos possíveis eilvúlvidos naquele inci- todos os atendimentos ficassem suspensos, a deterioração da Previdência Social. O servi-
dente. -. 0 - , • • - não só os do pronto-socorro, como os do sís- çO de saúde no Brasil é a coisa mais lamen-

Sr. PresldeD.te1,é pi-eCisO-_que destaque:mos tema ambulatorial. Em decorrência disto, os -tável que existe. E V. EX" tem razão quando 
algq.ns aspeCtos profundamente :injustos com pacientes forani deslocados, parte para o diz que existem, realmente, médicos respon-
rc;lação a t.udo· isto. que_ se t!!m_(ai~dO coi:ttra Hospital da Asa Norte e parte para aquilo sáveis, assim como engenheiros, Senadores, 
os médicos brasileiros~~ EID PrimiiiO iugar, que ainda resta de funcionamento do Hos- etc. Mas que existem médicos muito respon-
é preciso_ indagar, pore.xemplp: qU3J;ltO ganha pital de Base, que é a parte emergencial. sáveis, muito dedicados, e de excelentes ser-
um médico_ em in_ício .. d~ ~p;eiia, ~mi' MinaS Por outro lado, temos o serviço de radio- viços prestados às suas comunidades. Acho 
Ger~i_s? G,aJ?lla1 _ape_n!'!S.7_ f,Dil._cru,ze~ros: É grafias praticamente em pandarecos. Há um que num todo, a classe médica não merecia 
prectSo que se· sáiba qual teiDr stdo ,a çie$t1D~- aparelho que se chama Gama-Câmara, que esse tratamento. A classe médica deveria ser 
ção dos recur59s ·para,d· a~endimen~_o prima- trata do diagnóstico dos portadores de cân- valorizada e respeitada, principalmente por 
çial ~~ ~saú~e b~~si,le_ira :e" n,~·.s~1),ep}c;>~-,que ce-r. que está completamente fora de ação. um médico, como ·o é- o atual Ministro da 

•à situaÇão -é .. extrem:~up._ente caótica._ N;lo- é TemoS, pOrtanto; um quadro mais do que Saúde. Ele, principalmente, deveria saber 
poSsívCl o ·sr. -~jStro da -~.aúde _diier "que.· dramático na Capital da República, onde não que a situação dos prontos-socorros é uma 
há um absepteísÕlo -n~ bospitai:;, que o_s mé- há medicamentos, não há seringas, na o há cOisa que se tem que criticar com muito cuida-
dicos não cumPrem as _suas,pbri&aç~e~ ~-.que lu.vas para que os médicos trabalhem, há um do. A nossa população é atrasada, retarda 
~Jes são apenas al!is rar.ado~ h'o_spitais e que clima de verdadeiro terror na Capital daRe· muito !:!_ recorrer aos serviços do pronto-so-
tu:db. o q1,1e tem ocorrido_é s\Jipa dos inédicos p_iíblicà-. Hoje quem paga tudo isto é a classe corro. As vezes, chegam casos terminaís, fi· 
brasil~iros. Nós sabembníUeohá niédÍCos fr-' !D,éP,ica. . _ nais; quando não existem mais recursos, é 
responsáVeis, M q~édi_coS _que· nãó ·.::umpreffi · Por isso, ao usar da palavra neste momen- que procuram o pronto-socorro. Crianças de-
com as suas obrigaçõ"es~ aSSin'i:_çdmÔ h~_acl:vo~. to, quero enfatizar que se pratica uma grã:Dde sidratadas com dois, trés, quatro dias, quan-
gados que não cump're;n·_às SUàs -Obri.g~çõe!;, injuStíç-a contra excelentes médicos brasilei- do começam a entrar na fase final, é que 
assim como há senadores e deputadpS. que ros -e aí generalizo - como se· prática uma os familiares recorrem aos prontos-socorros. 
não cumprem as suas obrigaç6es. Por'ém;daí injuStiça Com relação aos médicos da Capital Assim, também, vários outros tipos de doen-
partirparaa generalização deque'os médicos da República. Eles foram pisoteados, foram ças. Homens que sofreram ataques cardíacos 
brasileiros -são tõdos irresponsáveis, é uma. esmagados. Basta dizer que, se houver uma deixam que aquilo se prolongue até ?O extre-
injustiça. E é em nome dessa categoria, dos greve geral dos médicos no Brasil, o sistema mo, quando o doente já está desacordado, 
médicos diligentes, dos médi~os rese_onsá- de saúde ai paralisar, porque a atenção que praticamente em coma, é que recorrem ao 
veis, dos médicos sériõs que ·uso da palavra o governo dá à saúde, no Brasil, é a mais pronto-socorro. Acontecem essas coisas. aa~ 
neste instante. Coino fa,lo_có~ (XI~beqintento precária, é a ffiais _simplés possível, é a mais -roque nem todos os casos levados ao pronto ... 
de causa em Brasília, ·vou teCer~ aigu_rp.as. cÇJp· ineficiente que se pode conhecer: socorro têm essa conotação. Infelizmente7 

sideraçóes sobre a saúde na.Capi~al_ díi R,epú.:. Daí por que, entendemos que essa acusa- aconteceu com uma criança e outros casos, 
blica ' ' · · -· ' · '' -. -~ ·~ ' - · :· , 'çáO que o Sr. Ministro da Saúde faz, &enerica· que o Ministro conseguiu identificar no mo· 
To~0- m~ndo sab~ qu~ ~ h~v-~i~_à:dôi ant~-- .. _ ID:éntê, aos médicos é profur;tdan;tente injusta. mento e está movendo processos quanto à 

rior dedicou toda -ii Sua: p!eciCbpilçãb nO enc;~- , , Quem tem que estar no ba~co dos. r~u~! neste responsabilidade. Sabemos que os serviços 
minhamc:nto de solução qe _prç_bl~ma_s d~-~.e~ -: mo_m,ent?, ac~ado de prátlc~ de .m1quxdade, de saúde estão péssimos, mas o primeiro re~ 
interesse eleitoial e imediato_. T'odb.muné:fo · demJUS!tça,d~falt~decumpnmetrodode,v._er_ ponável por isso- V. Ex~ tem razão e aí 
sabe do Programa de_ ASst;ntrup-erit~t··qUe~· riâ. · _ ~ ~xatame?-te o Gove~o, que_ não_ se pre?cu- eu queria dar a minha solidariedade ao seu 
verdade não é assentamento;o que ele deseh-· pou em t~~utar at~n~ao neces~ária a um 6r- discurso - é o Governo e não a classe mé-
volveu na Capital ~a Repú61iça~ Oiss.e 1qUe' gãd essc:nctal da atiVl~ade soCial do País: a dica. 
mais de sessenta mil pe~ci'SS-_-tor~ ~nte·m- rede de ~aúde !Jp_B~~Il._ - . . -. OSR. MAURÍCIO CORRÊA -Agradeço 
piadas com lotes; É múiú:i_sim.preS pàs_sâr urn Ele, sun, o Governo é que teria que estar 
trator no terr_e;no baldiqo,'coiO~r postes, ~i- -DO b~cg d? .r~us respondendo ~r essa ver- a V. Er sobretudo pela sua experiência de 
~~ d'~gua 7,,dizer,q_~~-bfas~r,t~~~~t~-\ ~9r dade1ra mcuna. ~~~~~io~~~~~~~~t~~ denSidade a este mo-
lSso, o-Gov.çÍ'Ô~do:ç-CP,nse&Ut~ ~.~~~J;~~tt~q~s., O Sr. Joio Í.Obo'- V. Ex" me ,..o'nc~d~ 
pessoas qu~ e'~tã.v,all'l:, ~à. ~~qs •. em !=iu.sc~ 4e .~ .. . Eviaentemente que se trata de uma injus-

ad e< n ·.oJ úm ap·arte? · · á · d •ct· um abrigo. -~as, -~a_ v.efd, .;.·~,,~ri.fr(j_Sl.u~nt'?, tiça que se est pratlcan o contra os.m~: 1cos, 
tudo isso contl'ána dtsposihvos expressds da O SR~ MAURÍCIO CORRÊA- Conced~ enfim. toda a carreira que serve o .sistema 
Lei de Solo Urbano._ Mas, como se trata de o aparte a V. Ex~, nobre Senador João Loho. de saúde no Bras_il. 
um benefício parã aquele que não tem o seu Mas, Sr. Presidente, eu deixaria claro que, 
abrigo, sempre toleramos ·que isso pudesse O Sr. Jo8oLobo -SefladorMaurfcio Cor- aqui-em Brasília especificamente, nãôhouve, 
ocorrer. porque aguárdãváino's que os servi· rêa~ quero parabenizar. V. Ex• pelo discurso por exemplo, a renovação do repassedever-
ços de infra-estrutura pudessem ser feitos. que Pronuncia, neste momento, levantat_ldo bas da União e do Inamps para a Fundação 

Em BraSJ.1ia, especificamente, eu gostaria um assunto que é momentoso e dentro do Hospitalar. E, exatamente em face dessa ca-. 
de deixar · radoqueo·Dov.em!'!-4.ox:~~~~"- 1 .'cH.[ija: deste !Joyt;roo, virou sensa:cíõnalismo rência de recursos, todos os serviços essen-

. minhou a .n.c; .. p.6~-~"<:IP:!Ovamo:;-a J,In- . o_ 9ue o Mi~istro da Saúde está fazendo. É ciais estão ·sendo paralisados, estãO sendo -ex· 
plantação o _. a tts-,funcio· êvtdente que o Sr. Miriistro da Saúde era tintos, não só pel~ falta de recursos para a 
náriospúblj~s ~q. "' , .. ftl:. _;~_.W:O De}>l!-tad~ e ~Médico ~-~~e.c~ ~ss~J!ro-, compra dos l!lateriais necessários, como em 

. . . .. "r.:.;,~~~t:··:. ,~.~::A%/:;:; :·.:,,fi~~;,F:· ... •· ., '··:s>S .. · .. ';· :;t:v;i·,··-
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virtude da impossibilidade da melhoria até 
nos aspectos relativos aos recursos humanos., 

Por outro lado, o Governo do Distrito Fe~ 
deral não tem condições de manter os equipa
mentosbospitala'reS, porque os covênios com 
as empresas que os mantinham suspensos. 

De sorte que, realmente, o quadro é de 
extrema penúria. O Sindicato dos Médicos 
do Distrito Federal, o Sindicato dos Enfer
meiros e várias outras categorias, em face 
do processo de deterioração que se fazia con
tra a classe como um todo, em virtude da 
falta de explicações, da falta de espaço nos 
meios de imprensa, eles compraram minutos 
na televisão para explicar ao povo de Brasília, 
acerca dos acontecimentos relativos à inefi
cácia do serviço médico na Capital da Repú
blica e, ontem, o ex-Governador Roriz enca
minhou à Justiça notificaÇão para processar 
aquele médico, enfermeiro, psicólogo, etc, 
que veicularam aquela informação, culpando 
o Governo passado exatamente p-or essa incú
ria. 

Quero dizer que quem tinha que estar pro· 
cessado, realmente, era o Governador Joa
quim Roriz, que, durante o ·seo- Governo, 
não levantou uma palha para melhorar a rede 
de saúde da Capital, não só no que tange 
à saúde, à educação e os transportes, e toda 
essa situação horrível que existe em termos 
de prestação de serviços na Capital da Repú
blica, porque a sua única preocupação foi, 
exatamente, essa de dar toda a atenção do 
Governo a um projeto de natureza pessoaL 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CURRÊA- Com todo 
o prazer, nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão-- Sen-ãdor mauricio 
Corrêa, V. Ex• toda vez que vem à tribuna 
do Senado Federal é para tratar de fi.SSUntos 
de importância, e a seriedade que V. Ex' sem· 
pre empresta aos seus pronunciamentos é ou
vido com atenção por esta Casa. Como V{ce
Líder do Governo, V. Ei'!- Sitie que sou um 
homem que não tenho rodeio nas coisas; se 
o Governo está certo eu o apóiO, mas, se 
o Governo errou, sou o primeiro a chegar 
&o Presidente da República- com a intimí
dade e com a autoridade de ter sido o primei· 
ro Senador a apoiá-lo nesta campanha, e mos
trar a Sua Excelência também, a '_'erdade. 
Concordo, em parte, conl. o discurso de V. 
EX-' e V. Ex• irá cOncordãr coinigo que o des
calabro dessa área médica, dessa área de pre
vidência, dessa área hospitalar, remonta ao 
Governo passado, que nã.o teve a mínima 
autoridade e cujas ordens não eram _cumpri; 
das. O Ministro chegava aqui dizia uma coisa 
e fazia outra; ia à televisRo mostrava um pla
no, enquanto com relação a nós, Senadores, 
ninguém acreditava. Foi um Governo desmo· 
ralizado. Respeito o ex-Presidnete da Repú
blica, José Sarney, fomos companheiros, De
putados Federais, no Rio de Janeiro. e lenho 
um apreço pessoal muito grande por S. Ex' 
No entanto, no meu entendimento, S. Ex' 
não foi um estadista, porque deixou a área 

-de saúde do Brasil completamente desmora
lizada, um verdadeiro caos-,0 qu_e aconte.ce? 
A população carente é quem paga, ao passo 
que os médicos estão também inseridos nesse 
contexto. Enfim, o que está acontecendo é 
um quadro alarmante: mortes por falta de 
atendimento. Inclusive, o Sr. Ministro da 
Saúde, Alceni Guerra, em incert~ que fez 
aos hospitais do País, especificamente a Belo 
HorizoQte, tev~oportunidade de não encon
trar 25 inédidos nos seus postos de trabalho. 
Havia apenas cinco médicos trabalhando. Is
so tudo é 9 reflexo do Governo anterior. A 
meu ver, a classe~que desempenha um papel 
social, não pode ter dois. ou três empregos; 
tem que ser bem remunerada, para que _cum
pra o seu dever, porque, do contrário, ela 
é obrigada a fazer "bico". Cabe ao Governo 
Federal estudar essa área detidamente, a fim 
de solgciOnar seu.o; problemas. Se- o médico 
é bem pago, porque cabe a ele cuidar da 
saúde da população,· a par do compromisso 
que recebeu através do diploma. Mas, acima 
desse _compromisso, está_ a responsabilidade, 
a família que tem que manter. Enfim, isso 
tudo se soma, e isso é muito perígoso, porque 
um homem que ganha pouco tem problemas 
dentro de sua casa e de sua manutenção, e 
quando vai fazer uma operãção, pensando 
naquele problema, is?O é ~uito ruim para 
nós e para a saúde da população. Concordo 
com V. Er, em parte, nesse pronunciamento 
que V. Ex~ está fazendo. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA- Senador 
Ney Maranhão, até louvo a atitude do Go
verno Federal em diligenciar, jUnto aos focos 
que reclamam, no caso, por exemplo, de sua 
própria ida ao Hospital Regional de Planai
tina, porque, inclusive, Sua Excelência teve 
a oportunidade de verificar a situação melan
cólica em que se encontra a Fundação Hospi
talar do Distrito Federal. 

Como V. EX-. salientái.i, sem dúvida neilhU
ma, o maior culpado Pela_ crise da saúde na 
Cà.piral da República, porque falo especifica
mente. nesse aspectõ em Btasilia, foi o Go· 
vemo paS'Sado, foi o Govemo_do Sr. Joaquim 
Roriz. 

Agora, o que não posso concordar é a ma
·nefra pela qual o Ministro Alceni Guerra está 
tratando, genericamente, os médicos brasi
leiros. S. Ex• fala, por ex.emplo, que um mé~ 
clico é iQGQmpetente para gerenciar. Ora, sa
OemOs que há médico_s formados também em 
Administração Hospitalar, que têm compe
tência geren~ial para d~rigir um hospital, seja 
ele do porte que for. Não é transformar uma 
preoeupaçãõ isolada numa afirmação gené
rica;-de tal modo que se incluem aí não só 
aqueles que, realmente, mereceriam a crítica, 
mas-- também os que pfestam seus serviços 
comdignidade,_comzclo e dedicação. É con
tra isso qU:e me rttanifesto,-neste instante: Por 
exemplo, nã. ida do Presidente _da República 
ao Hospital Regional de Planaltina, Sua Ex
celência teve condições de verificar que a CÍ· 
dade, há pouco tempo, tinha 30 mil habi
tantes e hoje está com 90 mil. E uma coisa, 
Senador Ney Maranhão, que é preciso ser 

registrada, no caso específico do Hospital Re
gional de Planaltina, o atendimento como 
acontece com os outros hospitais de Brasília, 
não se restringe só. àquela área populacional 
onde se localiza. Temos_aqui várias institui
ções de saúde que atendem à comunidade 
de Brasília. Agora, é importante observar o 
seguinte: toda essa periferia que se chama 
Área Geoeconômica de Brà.sília vem se so
_coqer aqui em nossa rede hospitalar. Temos 
aí uma população enorme que vem _por _exem
plo do Sul da Bahia, de várias pinteS do.Nor
de_ste. de Minas, .. de Goiás, todo esse povo 
carente recorre aos hospitais de Brasaía, o 
que incha mais, o que aumenta mais a clien
tela desses hospitais. O Governo teve a opor· 
tunidade de verificar isso de tal maneira que 
há tempo ainda de repensar essa matéria, 
e, ao invés do Ministro apenas se preOCupar 
com essa parte.gerencial; dedicar atenÇão" pa
ra a solução material daquilo que carece, que 
padece a rede hospitalar na capital da Repú
blica. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MAURiCIO CORRÊA- Com mui
to prazer nobre Senad?r Ney_ Maranhão. 

O Sr. Ney .Maranhão--Serei rápido. Vou 
repetir aqui, Senador Maurício Corrêa,_ uma 
frase, que ficou na minha memória, do gran
de estadista, que, para mim, se não tivesse 
morrido, seria o Presidente da República no 
lugar de Juscelino Kubistschek, Agamenon 
Magalhães. Em Pernambuco·, ele foi- Visitar
um grande empresário no interior, Severino 
Pereira. E Severino Pereira dis.se-lhe:- "Dr. 
Agamenon" - que à época era Goyernador 
-, "vou ajudar a minha cidade de Taqua
ritinga no Norte, lá no alto, cidade serrana, 
vou construir um hospital para a minha cida
de". Dr. Agam.enonrespondeu-lhe: --"Não, 
meu amigo Severino, o Governo vai construir 
o hospital, e V. Ex' vai mantê-lo, porque 
o problema não é o hospital, mas mantê-lo". 
Temos hospitais, Senador, neste País, que 
se fossem bem mantidos, fossem bem admi
nistrados, não se precisaria fazer tantos-ou
tros por aí. Constrói-se um hospital, muitas 
vezes para~efeito eleitoraf;e ele não funciona. 
O que se precisa é dar ênfase, em primeiro 
lugar, para que esses hospitàis furicionem a 
contendo. É .o caso do Distrito Federal. Se 
esses hospitais tivessem materia:l e adminis
tração à altura, e seus funcionários fossesm 
motivados, talvez essas mortes não tivessem 
ocorrido até hoje. Era isto que eu queria dizer 
a V. Ex' 

O SR. MAURICIO CORRÊA - Muito 
--Obrigado, Senador Ney M3ranhão. ~ . 

Visitei o Hospital Regional de Taguatiilga, 
visitei oJ-Iospit;il" d~ Base de Brasilia, assim 
como rriU.ito_s_ outros, e pos-so-atestar,_ com 
absoluta tranqüílídade, que há, por parte de 
muitos médicoS e-funcionários da rede hospi-
talar, uma verdadeira dedicação de sacerdó-__ _ 
cio à causa da saúde. 

Evidentemente, é ".necessário uma Maior 
compreensão para esse setor. Não é punir 
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todos,._ de uma forma injusta, quando sabe
mos que nem todos são culpados. Que há 
ineficiência, que há falhas humanas, tudo isso 
é verdade. 

Portanto, quero, ao concluir este meu rápi~ 
do pronunciamento, agradecer inclusive ao 
Senador Ney Maranhão por me ter cedido 
o seu lugar na ordem, e encerrar, coQl a leitu
ra de uma circular, que o Conselho Regional 
de Medicina do Distrito Federal distribuiu 
à classe médica, e que retrata bem a situação. 

Diz a cirCulai': 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO DISTRITO FEDERAL . 

SDS - Conjunto Baracat - SI 5011503 -
Fone: 224-9295 - CEP 70302 
Brasilia- Distrito Federal 
Circular CRM-DF n• 001190 

Brasília, 7 de Maio de 1990. 

Prezado Doutor, 
Os serviços públicos de saúde, ligados 

ao Governo do Distrito Federal, vivem 
crise nunca dantes vista. A par de uma 
crônica insuficiência -de recUrsos huma
nos em todas ou quase todas as áreas, 
notadamente no setor de enfermagem 
e !ie numerosas especialidades médicas, 
vivemos hqje uma situação de carência, 
aguda e grave, de medicamentos e mate
riais de consumo deversos de primeira 
necessidade, alguns dos mais comezi
nJ;los. A situação chegou ao ponto de 
ser até comedido dizer que não há mais 
condições mínimas para o exercldo ético 
da medicína, na maioria senão em todos 
os serviços de emergência da Fundação 
Hospitalar. 

·o último Governador indireto e sua 
equipe deixaram a rede pública de saúde 
do GDF em sítuaçã.o de terra arrasada. 
Além de permitireni:; iiiesponSavelmen
te, que zerassem os estoues de ,medica
mentos e material de consumo de primei
ra necessidade, deixaram quase todos os 
serviços de manutenção de equipamen· 
tos suspensos por falta de pagamento. 
Isso ao mesmo tempo em que gastaram 
rios de dinheiro com maciça campanha 
publicitária nas TV, ao longo de meses, 
enaltecendo seus falsos feitos. Talvez, 
se esses_ recursos do contribuinte tives
sem sido investidos na saúde e não na 
publicidade do Governo, não estaríamos 
vivendo a calamidade pública instaurada 
no setor saúde em tal gravidade. 

O Conselho Regiolta-1 de Medicina 
tem recebido denúncias sucessivas de 
médicos e usuários da FHDF, apontando 
um sem-número de falhas e deficiências 
e tem, sistematicamente, cobrado das 
autoridades governamentais competen• 
tes as soluções urgentes e inadiáveis de 
tão dramática situação, além de instau
rar sindicâncias no âmbito de suas atri
buições para apurar poss(veis iilfrações 
éticas de médicos, investidos ou não em 
cargos de chefia. · 

Estamos solicitando por fim- esgota
dos os derradeiros limites da compreen
são, paciêncía e espera de soluções defi-

-nitivas que nunca vêm -ao competente 
órgão do Departamento de Fiscalização· 
de Saúde. do DF que concretize ações 
fiscais nos hospitais da FHDF, interdi
tando -oficialniente, se preciSo for~ aque
les que~ carecem· de todas e quaisquer 
condições de funcionamento, em parte 
ou no seu todo, conforme cada caso. 
--Aos médicos em cargo de chefia, lem
bramos o art. 17 do Código de Ética Mé
dica: "O médico investido em função de 
direção tem o dever de assegurar as con
dições _mínimas para o desempenho ético 

- pro~s_sional da medícina n. 

·o Sr. João Menezes- Permite-me V. Ex' 
um aparte. 

O SR. M<\URiCIO CORRJ1:A - Perfeita
mente, Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes -Eminente Senador, 
estou escutando o discurso de V. Ex~ e quero 
parabenizá-lo, porque esse assunto é um dos 
mais graves possíveis que o Brasil tem que 
enfrentar. Em todos os Estados, aqui no seu 
Estado, no meu Estado, em qualquer lugar 
do País, a situação de saúde pública é muito 
precária, é iriUító -difíciL Quando vejo V. EX' 
fazer um discurso do teor do que V. EX' está 
fazendo, acho que serve muito para coope
ração à ação que está tendo o Presidente da 
República, Fernando Collor, procurando 
olhar in loco o que está acontecendo nos hos
pitais. Realmente, é- uma barbaridade o que 
está acoritecendo nos hospitais. É preciso 
uma ação mUito forte, uma ação de muito 
Certeza e, sobretudo, de muita deteirninação 
para ·enfrentar esse problema. O problema 
da saúde pública é grave no Bi-asil, não só 
~~rede hospitalar pública não, na rede parti· 
~qlar também é grave. Vemos acidentes a 
cida hora, uns são denunciados, outros não 
o são; pessoas que ficam inutilizadas por ope
rações,.malfeitas, por erros médicos, isso está 
acontecendo constantemente no Brasil. Para
benizO V. Ex•, porque seu discurso vai ao 
encontro daquilo que está querendo o Presi
dente da República que é, pelo menos, tomar 
conhecimento e ver o que se pode fazer para 
melhorar essa situação caótica por que atra
vessa o Pâfs. Muito obrigado a V. Er 

O SR. MAVRfCIO COR!lliA -Agradeço 
e espero que realmente aconteça isso que é 
o fim imediato deste modesto pronunciamen
to. 

Continuo lendo a nota. 

. Aos médicos em geral, lembramos o· 
art. 24 do CódTgo de Ética Médica: "É 
direito do médico ... Suspender suas ati
vidades individual ou coletivamente, 
quando a instituição pllblica ou privada 
para a qual trabalhe não oferecer condi
çóes mínimas paci o exercício profissio
nal ( ... ), ressalvadas as situações de ·ur.
géncia ·e emergência, devendo comuni
car imediatamente sua decisão,~do Con
selho Regional de Medicina". 

Saliento aqui que qualquerfiscalizaçáo-·que 
for ·efetivada em quáse todos os hospitais de 
Brasília vai se eDCOntrar essa situação. Quer 
dizer, os médicos trabalham porque têm so~ 
bre si a responsabilidade do grau, mas, na 
verdade, a red_e hospitalar de_ Brasflia- ~a 
JllaiS deprimente, ~ mais lamentáVel, a mais 
lastimável que se possa imaginar. Basta que 
se verifique iSso! ~ela incúria, peta irrespon· 
sabilidade, pelos interesses alheios qu_e o go· 
vemador do Distrito Federal tinha sobretudo 
o Governador passado, que projetou todo 
o seu trabalho visarido a alcances distintos 
desses itens prioritários de interesse social 
genericamente do povo. 

Fazemos, por fim, um último alerta 
aos médicos que suspenderam suas ativi
dades por falta de condições mínimas de 
trabalho: permaneçam nos locais Qe tra
balho, dentro do seu horário contratual, 
não só para atendimento a eVentuais ca
sos de emergência como também para 
esclarecer aos usuários do sistema sobre 
as reais condições dos serviços e sobre 
a (ir)responsabilidade das autoridades 
que nos legaram tal situação. Alguns · 
atuais dirigentes de setor já começam 
a querer transferir sua responsabilidade, 

• acusando oS médicos de responsáveis pe
la situação, por absenteísmo', generali~ 
zando para toda a categoria os defeitos 
de uma minoria. 

Repudiamos com veemência a acusa
ção de que a classe médica seja respon
sável pelo caos instaurado na Saúde. Dos 
gQvemçS, distrital e federal, exigiitios so
luções, com recursos financeiros sufi
cientes, sem malversação dos tributos e 
com austeridade administrativa. Chega 
de demagogia, de mentira, de .. falsear a 
verdade. Cumpram as autoridades, elei
tas ou não, a sua parte e nós, os médicos, 
continuaremos cumprindo com honra e 
'dignidade o nosso_ dever. 

Atenciosamente, - Márçio PaUs Hor· 
. ~ Presidente. 

Encerrando, portanto, Sr. Presidente, es
sas palavras, eu gostaria que ficasse be'm claro 
que se pratica uma tremeitda injustiça 'coriti'a 
os funcionários como um todo, da rede de 
saúde do Distrito Federal. - - -

O ex-Ooverqador Roriz, ao promover esta 
notificação a esSas entidades que procuraram 
se defender perante a televisão, o únicO re
curso de que dispunham, na verdade, isso 
vai poSsibilitar que-os médicos, os psicólogos, 
os enferm~fros se defendam para realmente 
colocar à nu a verdadeira administração pas~ 
sada, no que tange aos hospitais da rede do 
Distrito Federal, da Secretaria -de Saáde. 

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

Durante .o discurso_ do Sr. Mauricio 
Co"ea, o Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te, deixa. a cadeira .da prl!sidênda, que 
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é ocupada pelo Sr. Alexandre cOsra :z9 
Vice-Presidente. ' 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MAR.ANHÃO(PRN ..:.. PE. 
Pronuncia o seguintê discurso. Sem' revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ouvi, com muita atenção, nest,a Casa·,' 
hoje, os pronunciamentos -dos eminentes Se
nadores Jutahy Magalhães, Pompeu de Sousa 
e os apartes dos eminentes Senadores Jamil 
Haddad, Afonso Sancho, João Menezes, 
Odacir Soares e do nobre Senador José Fo
gaça. 

Primeiramente, tenho cert~za de que todos 
os Companheiros aqui sejam do Governo ou 
da Oposição, torcem para que o Plano Brasil 
Novo tenha sucesso. O Senado Federal é uma 
•casa onde os pronunciamentos são comedi
'dos, enfim; Sr. Presidente, é o poder mode
rador da Nação. 

Ouvimos e nos acostumamos ·a ouvir os 
pronunciamentos do Senhor Jutahy Maga~ 
lhães, os quais sempre acompanho com muita 
atenção. Inclusive, as argüições que desde 
o Governo passado S. Ex• fazia aos Ministros 
de Estado que aqui chegavam. As argüições 
eram diretas aos assuntos concernentes ao 
que o Sr. Ministro vinha díscutir, mas nãO 
eram argüições para a platéia; rião erafn ar
güições eleitoreiras, mas de interesse da Na
ção e principalmente do Nordeste. 

tos dessem reSpaido a s: -EX" para ser tratado 
com a deferência daqueles 500 DJ.il votos. Não 
sabe que, S. Ex• nesta Casa do povo brasi
leiro, tanto faz representar 30; 40, 50 ou 500 
mil votos. S. Ex• tem que ter o respeito por 
-esta Casà, como O granl:le brasileiro, o grande 
baiano, Octávio Mangabeira, que, quando 
ia à tri~una do Palácio Tiradentes, o plenário 
da Câmara dos Deputados se enchia. V. EX"', 
Sr~ Presidente, é testemunha disso. Quase 
po-díamos ouvir uma folha de papel cair, 
qUando falava um Otávio Mangabeira, um 
Prado_ Kelly, um Aliomar Baleeiro, pelo tra
balho e pelo respeito que tinham para com 
o Congresso brasileiro. ' 

·vem o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e de
siste de_ ser candidato a -Deputado 'Federal, 
de representar o povo de São Paulo. Meus 
Senhores, se esse Deputado, por azar da Na
ção, por um erro -do povo brasileiro, tivesse 
assumido as rédeas deste País, o que poderia 
ter acontecido? _S. Ex• teve tudo. 

Tenho a.dmiração, como já disse, pelo 
Companheiro de Pernambuco, do Município 
de Garanhuns: Um sín;t.ples operário ir para 
SãO.Paulo e tornar-se 'um grande líder sindica
lista- nacional e- um gnlnde líder polfticol A 
Nação; por intermédio dos canais de informa
ção, dos fazedores de opinião, joga nos om
bros desse DeputadO 33 milhões de votos. 
E o resUltado é a decepção dessa gente que 
vcitou nele. ' 

Sr. Presidente, essa é uma das coisas muitÇJ 
~portantes na democracia. 

Permite~me V. Ex•, Senador Jutahy Maga-
lhães, com 0 respeito que tenho ao Senador Dizia o Presidente Kenedy: "0 povo tem 
Pompeu de Sousa, que vem à tribuna, e no o·,governoquemerece"e,"Amelhorditadura 

. seu discurso, quando se trata de fazer crítica, , e·a pior democracia é o qtiejnteresa a todos 
ao Governo, sempre leva para o lado do de- nós"... , · . . 
boche- e v. Ex• sabe que não faço rodeios As.sim s~ndo,,Sr_. PreSid.e';l.te, do~ ~m reca: 
-juntoãsautoridadeshojeconstituídas. Te- --do ao nobre Deput.ad<:' LulZ Inácto. V. Ex 
nho grande respeito, admiração à luta demo~.~,' .. volte p~r~ 9 seu ,smd1c~to, ~as volte. com 
ctática que sempre s. Ex• emprúndeu nestç o coraçao aberto. Volte pa~a ~ao_ tentar Jogar 
P.aís,àquelescabelosbrancostêmalgumacoj'- o povo, usar o pov_o b~asdetro.co.p.~a .este 
saem sina luta que ele sempre teve em defesa País, contra o Bra~il, contra os _b'*lerros. 
da democracia, mas permito~me fazer um rC~ .v. Ex•_ s~be.que -~se. ~la~o do B~Mfl Novo, 
paro quando S. EX' hoje falou sobre a Min- dQs 33 pnlhó~s. de ~rasilerr_os~ I:Jl~IS da m~ta
sitra Zélia e sobre 0 moço Fernando Collor, :·_de, IDlJlto ma1s da metSflç, hOJ~. ~tá apotan
dando uma interpretação pejorativa com a •·,do _esse p~ano. Nós t~mos s_et7nta e po.u~s 
qual não concordo. . ~r -~nto da populaç~o brastlerra, da op~tã? 

.Parece que s. Ex• está fazenÇo a mesma pubhca do Brasil ap~tando esse Plano pnn~
coisa que 0 carididato derrot~do da Frent~ palmente os ~e~.c~ados, esses que estao 
Brasil Popular, LuizlnáciO Lula da Silva toda' sofren~o .na 'P_rópn!!·.PF}C1 ~~s~s agrura~, onde 
vez que S. EX' se pronuncia, em discurso ou ' o Prestdc:n!e ~: Republ!r~a ~~tá ~ssiDando, 
na imprensa, é para: atacar pessoalmente 0 ~s~á. admmtsttando .. ·un:l plano Do qual ~fre 
Senhor Presidente da República. es-sã_~asse._Mas, por que essa _gente sofnd~ 

Sempre digo que respeito, que tenho admi- do Nordeste deste País está a~andQ d Presl-
ração pelo Deputado Luiz Inácio Lula da Sil- dente_ Collor? PQrque 'Q _Plano ~ruzado, ? 
va como sindicalista, mas.tenho minhas dúVi- Plano Bre~r, esses planos an~enores, a C?I-
das a respeito de -s. Ex~ como olftico. E sa c~meçav_a, chegava do ~~10 pa!a o fim 
está provado agora. s. EX' teve ~3 milhões e ~OJe a coisa está sendo fe1ta de CllDa para 
de votos do povo brasileiro e a decepção que -· bruxo. 
deu à Nação e àqueles 33 milhões de brasi- _ O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. ~X' 
leitos foi grande e, principalmente ã Câmara uin aparte? 

. d~ ~eputados, à classe pol(!ica, quan?o S. 0 SR. NEY MARANHÃO _ ~om muito 
Ex eclar~:m que era um pt;lXe fora d água prazer nobre Senador J utahy Magalhães. 
na Câmara dos Deputados. S. EX'", que rece- ' 
beu 500 mil votos julgava que com esses 500 O Sr. Jutahy Magalhães -Lamento, e V. 
mil votos, seria ouvido atentamente por todos EX' sabe o quanto lamento, discordar de V. 
os parlamentares. Come:> se esses 500 mil vo- EX' porgue ~ão aceito esta tese de g_ue os 

descamisados, os descalços é que estão sendo 
beneficiados. Quando vejo, Sr. Senador, hu
mildes lavradores, humildes trabalhadores 
rurais do meu Estado sendo desempregados 
em grande quantidade, milhares e milhares 
de trabalhadores que ganham salário mírii
mo, portanto devem fazer parte dos descami
sados e descalços, estarem sendo despedidos, 
aqueles milhares e milhares de trabalhadores 
urbanos também estão perdendo seus empre
gos, quando vejo, agora, se anunciara deri:t.is-
são de 400 mil funcionáriOs, e ci:Otre essCs 
há alguns de classe média, alguns- descami
sados, descalços, acho que_ temos de ver que 
isso tem sido influência, também; de um Pla
no que está aí em execução. ESse Plano-atirige 
bem forte na área cJos menos favorecidos com 
desemprego e caril perdas salariais porque 
o salário mínimO real nunca esteve tã.o baixo, 
e isto representa uin sacrlffdo- para· aqUeies 
que nã.o podem mais ser sacrificados. E por 
isto que digo que nós que torcemos· para que 
o Plano dê certo-- V. EX' fala em 72% da 
-popUlação-:- V. EX'-- poder ter a certeza_ de 
que quase todo rilundo quer que dê certo. 

O SR. NEY MARANHÃO-'- Certo, nobre. 
Senador. 

o Sr. Jutahy Magalhães - Imaime que 
aquilo que acdnteceu fofUma maneira de eyj
tar a hiperinflaçã.o, de co'riar pela raiz aquele 
problema que, a cada .~iã., estava atorme,n· 
tando a todos nós._A~)Jesquisa real,· ainda, 
terá que ser feita já ifentro dos resultaOOs 
e das conseqüências m3léficas que estão ocor
rendo para aqueles menos favorecidos, por-. 
que essa chamada elite sempre sabe se sair 
bem e tem sempre condições de se sair bem. 
Então, os ricos cbnti.ó.uam ricoS é os pobres 
cada vez mais pobres. Veja~· então, V. EX' 
que é principalmente neste ponto que eu dis· 
cor do do_ pensamento de V. Ex• Não está 
tudo bem, não. Todos nós estamos temerOsos 
com o futuro do BrasiL Torce.nios pára que 
dê certo. Todos nós estamos temerosos -
acredito -porque veJo, -inclusive, iendo O& 
jornais, que até no Palácio dO Planalto está 
havendo preocupação porque os índices, ho
je, que foram bem analisados já fazem com 
que todos nós tenhamos o receio de que o 
Plano não venha a dar aqueles resultados que 
todos nós esperamos que dê. ____ _ 

O SR:. NEY MARANHÃO....+ Semidoi Juta
hy Magalhães, comO~ .sempre disse e repito, 
eu respeito os ensinãiilentos que V. EX' nos 
dá nos debates. Mas tenho em mãos, coinci
dentemente ao aparte de V. ~, a resposta 
para o mesmo, que se encontra no artigo de 
fundo do Correio Brazillense de ontem~ Diz 
o artigo: 

DECISÃO CORAJOSA 

Nenhuma nação jamai_s _co:ils-eguiu 
operar tranformações estruturais, com o 
fim. de reordenar sua vida interna, sem 
praticar medidas corajosas de eficáCia 
plena e, de regra, de elevado cu&to polí
tico. Não se tem notícia de economista 
ou de observador atento da situação bra
sileira que_não te@;mt ~~~-.1!9 ~ 
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fifit público urna das principais causas 
da desordem na economia, cujo sintonia 
mais carac!terístico é a inflação. Uma 
afoita. operação de pt:>I!tica mopetária, 
mas, nas circunstâncias, rigorosamente 
nece5;5ária, quebrou com um só impacto 
a espmha dorsal da inflação. Criou-se, 
assim, o pressuposto conjuntural para 
tornar exe???vel um programa estraté
gico de reabilitação econômica, com a ·. 
abrangência de todos as-setares de algum 
modo vinculados às estruturas sujeitas 
ao processo .radical ~e :c_e~O~Jll~: _ _ __ 

Rompido o ciclo vic'ioso da inflação, 
inscreve-se o deficit público _corno alvo 
prioritário do Plano ColiOr de estabili- · 
zaçáo. O governo ins'talado a 15 de mar
ço enten.de, 'Com ·respaldo na melhor 
doutrina econ(lmica, que o saneamento 
das finanças públicas pressupõe drástica 
redução dos contingentes funcionais, 
transferência do controle de empresas 
~stata.is à inlcíativa privada, eliminação 
de hierarquias burocráticas julgadas dis~ 
pensáveis e· aplicação- de ifgida política 
fiscal. b natural, pois, que os tópicos 
aqui enunciados constass.em da reunião 
ministeijal de ontem, sob a presidência 
de Fernando Collor, para efeitO de deci
sões urgentes. 

Sabe-se que medidas impopulares, nos 
ultrapassados conceitos políticoS ainda 
vigentes_ no ·passãdo próximo, semp-re 
irubi!am a ação refotmadora do gover
no~ Todavia, -com -a co-nsci_ênda -~e que 
lhe cabe um papel decisivo· nessa encruzi
lhada histórica experimentada pelo Pais, 
o presidente Fernando Collor não hesi
tou uma só vez em ordenar a dispensa, 
por demissão sumária ou o colocaÇão em 
disponíbilidade, de um Ddmero de servi
dores públicos estimado entre JOÜ e 400 
mil, de ·um total de 1 milháo e 600 da 
.administraçãO-dire ta. 

Trata-se de um corte nos·recu~s hu· 
manos correspondente a uma economia 
calculada entre 3,5 bilhões e 5 bilhões 
de dólares. Adicionada ao ajuste fiscal 
erd pleno vvigor, aos recursos orfundos · 
do programa de privatização, à elimimi: 
ção de despesas proporcionadas pela re
forma administrativa, à desmobilização 
patrimonial e a outras medidas de auste
ridade, essa iniciativa terá grande írnpor
tânci.a para liquidar, ainda este ano, o 
·deficU ,rUblico. Aliás, o Governo não· 
apenas espera fulminar o deficit, mas 
criar superavit em torno de dois por cen· 
to, excedente líquido fundamental a fim 
de garantir -níveis satisfát6iios de investí· 
mento para fazer o País àeSCer de novo. 

O plano e~ se'u cori'jllntO, CUJa urgén· 
cia na execução foi encarecida pelo presi
àente'da República, sugere a idéia de 
Ql!e urn navio em dificUldades ou despeja 
a. çarga no mar ou vai ao fundo. Quer 
dizer, ou o Brasil ajusta suas contas ou 
Vai ã falê~çia:_ 

O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa) 
--"Peço a V. Ex•, nobre Senador Ney Mara
nhão, que conclua o seu discurso, porque ain· 
da temos dois oradpr.es inscritos para acomo
dar nesse período de 28 minutos. 

O SR. NEY MARANHÃO -Serei rápido, 
Sr. Presidente. Cumprirei rigidamente oRe
gi~~nU!. · 

Nobre Senador Jutahy, temo~ este Gover
no há 50 dias apenas. Estávamos à beira de 
um abismo onde a inflação_ ultrapassava 
~00% ao mês. 

S_Qll um homem ·do Nordeste. Sou um ho
mem que sente o sofrimento ·do nosso povo 
mas, infeli:z:mente, temos que tomar certa~ 
medidas heróicãs, incluSive sacrificando um 

-pouco essa gente, para que o crescimento 
possa ser retomado e, no futuro próximo, 
este País entre no trilho do desenvolvimento 
ec9nómico e sõcial. · 

' O Sr. Jutahy -Magalhães - Senador Ney 
~aranhão, interrompo V. Ex• apenas para 
diZer uma frase; V. Ex• concorda que, para 
o interesse do Plano, é necessário sacrificar 
aqueles pequenos trabalhadores,_ os descami
s.~~s e os pés descal~os ~o~ o desemprego? 

O SR.-NEY MARANHÃO.- Não, Sena
dor. Estou apenas dizendo que o déficit públiK 
co com esses cortes, com as estatais pri~ati
zadas, a área pública está entrando apenas 
com 3% e; a iniciativa privada com 7%. En
tão, a área públícá. tem que- ser também con· 
vocada. Era o Cavalo de Tróia dos Governos 
passados: "Faça o que eu digo, não faça o 
que eu faço". Este Governo não está com 
interesses eleitordrós, porque, se assim o fos
se, não adotaria medidas antipopulares, co
mo ~tá fazen~o. 

Acredito que a Nação brasileira e todos 
nós estamos voltados para que o Plano dê 
certo. E que;nesse sentido, o Congresso NaK 
cional está acompanhando passo a passo. PoK 
de ficar certo de que algum erro, algum extra
polamento do Governo que venha para esta 
Casa, V. Ex~ sabe que sou um Senador que 
não admite atitudes autoritárias; fui um ho.

.mem cassado, preso, que sabe o que é o auto
ritaris~o .. E sou um dos que terá interesse, 
em pnmeua mão, para defender e~a causa. 

Sr. Presidente, quero terminar pedindo 
que seja transcrito no meu pronunciamento 
o ~iscursó que o 'Senhor Presidente da ~epú· 
bbca fez na reu)lião do Ministério anteontem, 

. onde ele chama a atenção do povo brasileiro: 
"O setor pUblico protege a ineficiÇ:ncia". Essa 
~ uma das grandes causas da inflação em nos
so Pafs, e Sua Excelência Fstá dando o exem
plo, mesmo cortando na carne, sacrificando 
todo o povo brasileiro, mas no fim, tenho 
certeza, este povo irá compreender esta me-. 
dida heróica que o Presidente Collor está to
mando em benefício do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.; 
(Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO) 

. SETOR PÚBLICO PROTEGE 
INEFICIIÔNCIA 

BrasRia - O Presidente Fernando Collor 
fez uma severa crítiCa ao setor estatal ao con· 
vocar ontem seus ministros e secretários a 
apressar cortes nos gastos públicos, sobre
tl,ldo com pessoal. Numa sociedade pobre o 
s~tor.público não existe para proteger a inefi
CiênCia ou para acobertar privitégios corpora~ 
tivos, disse Collor. - -

Os ataques do presidente aos privilégios 
nas estatais te"_'~ ~mo um dos_principaís alvos 
os fundos_ de previdência dos funcionários 
dessas empresas, que garantem, segundo Co
llor, "benefícios injustificáveis, cujo custo 
acabava por ser coberto pelos cofres públi· 
cos'~- -
. Collor disse que é essencial para o suce-sso ~ 

de seu plano económico o avanço da reforma 
_ administrativ---ª-' -A VOnt<J.de EOiítica do gover· 
no está bem-clara, afirmou. E imperativo ago
ra certa urgência para impedir paraiisáções 
causadas por interesses corpoiativos ou indi· 
vidualistas. A íntegra do pronunciamento: 

"Estamos prestes a completar dois mese~ 
_de governo. Em pouCo tempo, fizemos mui· 
to. Agora precisamos fazer mais, e mais de 
pressa. 

"A sociedade brasileira estava farta de es· 
perar. Tratamos, por isso, de dar claro senti
do de urgência aos primeiros a tos de governo, 
que eram também os primeiros a tos da demo· 
cracia que acabávamos de conquistar. Como 
não pode deixar de ocorrer num regime de
mocrático, pautamos nossa conduta pelo res~ 
peito rigoroso à Constituição. Governamos 
c6m a Cqnstituição. Essa fiel obediência à 
Carta Magila nós a demonstramos nitidamen
te no acato· às decisOes dó'_Congresso Naçio
nal e do Judi7iátio. Coube ao Poder Legisla
tivo~ alíás, a responsabilid.ade histórica de 
examinar, debater e aprovar as medidas ini
ciais que adotamos. 

"G;wemamos em nome da sociedade, para 
a SOCledade, a quem expresso nesta hora o 
meu mais vivo agradecimento pela cOm
preensão e pelo apoio que nos tem dado. 

"Encon~ramos um PaíS perplexo e descren· 
te diante de Um quadro de hiperinflação, es· 
tagnação é descontrole financeiro. Projeta
va-se para' e-ste ano uma queda acentuada 
do produto industrial. Antecipava~se uma 

- corrosão acelerada d,o pqder de compra dos 
salários, uma vez que os reajustes se faziam 
sempre pela inflação do mês anterior, invariaK 
velmente mais baixa do que a do período 
seguinte. Assistia-se à diminuição dos saldos 
da balança comercial, devido ao menor dina
mismo das e-xportações e ao aumento especu
lativo da demanda por produtos importados. 
Resignava-se o Brasil com a realidade de uma 
década em que a regra para os países em 
desenvolvimento foi a deterioração, ao inv_és 
do progresso. 

"As principais causas internas da crise 
eram conhecidas: a desorganização financei 
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ra do setor público, pa-ra-o qual se previa 
um déficit operacioná.l de 9% no ano passado; 
a emissão indiscriminada de_ moeda para o 
financiamento desse déficit; o crescimento 
exponencial dos gastos do governo com finan
ciamento da dívida interna e, finalmente, de 
parte dos agentes econômicos, uma reação 
ao quadro vigente que se traduzia em corte 
nos investimentos e em políticas de preços 
francamente inflacionárias. 

"O plano de ajuste económico que de"cidi· 
mos implementar com vistas à superação des
sa realidade tem coino meta de curto e médio 
prazos conciliar o combate à -inflação com 
o menor custo social possível. Tem, no entan
to, como·finalidades últimas a retomada do 
crescimento e a distribuição mais equilibrada 
da renda em nossa sociedade. 

"Quero reiterar meu 
apelo aos brasileiros 
para que evitem o' 

consumo desnecessário" 

"As medidàS anunciadas a partir do dia 
16 de março-a:raéatalfi frontalmente as causas 
da crise. Reali:zou-se uma reforma financeira 
que promoveu forte redução na liquidez. Ini
ciou-se uma reforma administrativa e fiscal 
em função da qual vamos alcançar um ganho 
de aproximadamente 10% do PiB, derivado 
de contenção de 3,5% do PIB nas despesas 
do governo central, 2,5% de alienação de 
ativ-os da União e de aumento de 4% do PIB 
na receita tributária. Implementou-se uma 
política de rendas destinada a minorar os cus
tos· sociais das medidas nas áreas financeira, 
administrativa e fiscal. 

"Os resul.tados positivos do p[ano são cla
ros. As taxas de· inflação reduziram-se drasti· 
~mente. Os vários indiéadoies diSpOníveis 
apontam para' níveis de elev~çã:C? próximos 
~zero. Os sal~ios tiver~m seu_ poder aqui· 
sitivo àmpliado _em razão. do conjunto de me· 
didas àdotadaS. Em marçO, 'fiovve um rea
juste de 72,18%, enquanto _a iilfiàçãO herdadà. 
do perío~o i~ediata~ent,e_ ~~te~o_r:' à adoção 
d_o p'fan:o·, foi·de 44,8%: O áumento dos salá
rios reais comprova-se l}litid<iménte com o 
crescimento nàs vendas dOS benS mais impor
tantes para a classe trabalh<tdora. 

"Não se pode deixar de -levar em conta"
1 

poi-é~ que na pâ.ss?gem.brusca _de ,t.Iffia situa· 
~o h1perinflacfbnária pata Urh 'cenário de 
preços estáveis. são Oa:turais ãlgUTis desajuS
tes nos níveis de produção e 'emprego entre 
os vários s&tp.re_s da economia. __ O governo 
.. 'Uidou rapidamente de ~gir ~om o ob jetivo 
de que essês desajustes pudessem ser superá
dos o quanto antes. Tal ação concentrou-se 
no apoio, consubstanciado na liberação dire· 
ta e indireta de recursos bloqueados, a quatro 
setores económicos e socialmente estratégi
cos; a construção civil, a ind-~Stõir. automá
bilfstica, a çle máquinas- e eqUiparrientàs e 
a agricultura. 

"O governo decidiu também autorizar libe
tações destinadas a amenizar as dificuldades 
enfrentadas por categorias cuja sJJ.bsistêOcia 
dependia de renda proveniente de àtivos fi
nanceiros. É.o_caso dos'aposentados e idosos. 

dos doentes submetidos a tratamento médico 
e dos desempregados. 

''Há poucos dias, o governo teve a oportu
nidade de anunciar uma nova sistemática de 
supervisão de preços e também uma signifi
cativa alteração de nossa polftica de importa· 
ções. Ambas as decispes devem ser vistas co
mo um sinal claro de que, diante do êxito 
alcançado até agora pelo plano, já estão da
das as condições para medidas de caráter mais 
estrutural. Na área do comércio exterior, fica 
confirmada, na prática, a- detirminação do 
governo de promover uma inserção realmen
te mais intensa e dinâmica do Brasil na econo-· 
mia internacional. Es~a determinação tem 
implicações óbvias para o que se exige agora 
de nossa economia em termos de desempe
nho. 

"As decisões que tomamos nestes quase 
dois meses de governo configuram passo his· 
t6rico de grande signi!icado. A §:Ociedade 
brasileira está plenamente engajada no pro· 
cessq. Não haverá recuo possível. Arranca
mos deíirlitiVaniente na diteção de nosso O)?· 
jetivo: a construção de um país digno, rêspei 
tado, confiante,~ socialmente justo. Um pafs 
que respeite as suas cria-nça:s, preserve e de
fenda 5e!J meio ambiente; um país que traba
lhe pela formação de sua juventude isenta 
de vícios polCticos e químicos. 

"Antes de passar a segunda parte destas 
consideraçõ~s, quero reiterar, enfatic~men· 
te, a-todos os brasileiros, o _meu apelo nfJ 
sentido de que evitem o consumq desneces
sário. Peço- também que continuem a pechín
Char, observem a"tentamente os preços,_ op
tando se.mpre pelo produto mais bar;ltO e dei
xando de comprar o que for excessivruuente 
caro. Agindo dessa_ maneira, o trabalhador 
M!orizará o- seu SáláfiO e ã soCiedade .contri
buirá decisívamente para o suce-sso· de um 
plano que, ·afirial, é fruto da decisão tomada 
pelo povo. -
· "A modernização econôrpiGa do País não 

póde prescindir de uma profunda reforma do 
Estado. _Há que ~e levar a cabo uma tef~r.ma 
que, além de corrigir as distórç6es mais visí
reis.da máquina, -habilite o Estado a orques
trar uma nova política de desenvolvimento 
capa~ de atender-às nossas enormes deman· 
das sociàis e de fazer com que o Brasil possa 
chegar ao século XXI como uma ;;;ociedade 
ID.oderna e justa. 
· --"É imperioso dotar o Estado de u!lla estru· 
tora com mobilidade e flexibilidad_e tanto pa
ra assegurar capaci_dade r'e_gulad~ra nas áreas 
mais sensíveis para o. desenvolviiilento como . 
para realizai' ajustes em.momebtos de crise. 

"O Estado brasileiro vinha sofreDdo há vá
rlps anos úni&rave processõ d!f perda de c"'pa· 
~dade finan~-i~a e de co~peténcia gerencial. 
Em boa medida, o plano econôQJ.ico já permi
t(u· imPOrtante 'recuperação em termos finan
_Ceiros. Agora precisamos nos cOncentrai-:na 
"qise_ áe &estão que, como caus_adora do défi
tJt públicó, .~ndde _Qegativam·ente no resul· 
ta do das ,refor!ll~S económicas~ e imf'ed~ o 
Estado de Çl.hnprir tom sua~ obrigações P,ara 
fo~ a população em ge'ral. e, em particular, 
c'om sua,párcela mais sOfrida. 

"Adotamos até o momento medidas de 
grande significado não só para a recompo
sição financeira do Estado, mas, sobretudo, 
para sua recomposição moral aos olhos da 
sociedade brasileira. A venda de mànsões, 
de apartamentos funcionais e de veículos de 
representação, a liquidação de numerosos ór
gáos públicos, diminuição pela nietad_e do nú· 
mero de ministérios e a redução de pessoal 
da administração direta representam uma 
economia global_,. para este primeiro ano, da 
ordem de aproximadamente 43 bilhões de 
cruzeiros. Tal montaJlte seria sufiéiei::tte para 
contratar 150 mil professOres de- primeíro e 
segundo graus, por um ano, trabalhando quà
tro horas por dia, pOr um saliírio de mais 
de 22 mil cruzeiros. Ou, alternativamente, 
daria para contratar 88 mif médicoS, com salá
rio de mais de 38 mil cruzei,ros·, por quatro 
horas de trabalho, durante um ano. Dari<i, 
ainda, para constrUir aproxjmadamente 87 
mil casas populares, ao custtl de 500 mil cru
zeiros cada. 

"Como se vê, embora nos tenhamos -con
-centrado nos aSpectos de nlaior visibilidade~ 
já são inuito expresSivoS os áVa'Ílços registra~ 
.dos~ Expressivo, também é o que se alcançou: 
no esforço de resg~~ da credibilidade do Es
tado. Era fundamental, antes de. partirmos 
para transfofmações mais abrangentes e pro
fundas, reçonquistar a confiança nã_o Sd _dos 
brasileiros, como da comunidade internacio
nal. 

"É imperativo que passemos imedíatame~.:. 
te, com urgência1 a buscar resultados co_oc::re
tos que mantenham e acelerem o p<\SSO da 
reforma, impedindo que a mesma SeJa parali~ 
sada ou retardada por jnteress_es corporativos 
e iD.dividualistas, A vont.ade política do go
Verno ficou claramente demonstrada nas me
didas iniciais. A -população pôde tomar co
nhecimento delas pelos nleios de comunica~ 
ção, máS precisà, rapidamente, ter a oportu· 
nidade de sentir os efeitos· diretamente 'na 
fonrut de melhora nos SerViçoS de ·atendünc!nw 
to e_ assistência prestados pêlo Estado. Os 
desdobramentos das medidas tomadas para 
reformar os orga:D.isffi-ôs Oirigentes dQ apare
lho estatal devem agora alcançar tod~ as ra
niifi.caçõeS do sistema, pois ó objC::tivo pri~ 
mordial de nossa ação é ·o descarnisado, o 
pé descalço, o brasileiro cansadO d.l pôbreza, 
do abandono e do descaso. 

"As empresas do setor 
público têm-se revelado 

inOexíveis As 
variações do mercado" 

"Para que os.planos do governo possàm, 
em seu cónjuAto, al~nçar os objeti:vos fixa.: 
dos, é fundaniental que a refomta adminis
·hth~a avance. E é·isto que acontecerá. Es
toú, pOrtanto, detenninapdo aos.s.enhor~ 
que a refo'rma seja acelerl!-da, a partir de hoje, 
obedece.ndo aos seguitlt~!l. parâmetros: 

"Revisãó detalhada dàs estruturas org3ni~ 
zaciopais, com 'vista$ a melh_orar _a produti-. 
vidade e a .eficiência de tOdas as- áreas do, 
setor 'público,. eliminan'do-se-os entraves cor
porativos· e jarisdiçÕes burocráticas qué difi-
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cul.tam e retardam o processo decisórío, ao 
mesmo tempo em que o tomam menos visf· 
vel; 

"Racionalização e redirecionamento dos 
gastos com pessoal, dando-se enfase priori· 
tária ao atendimento às necessidades básicas 
da população; 

"Estabelecimento de políticas de recursos 
humanos que privilegiem a elevação do de
sempenho dos níveis gerenciais de cada setor 
do governo e a diminuição do contingente 
·empregado em atividades-meio, que conso
mem suas energias no ciclo vicioso das neces
sidades geradas pela própria burocracia; 

"Adequação da estrutura de salários do 
setor público à realid3de da economia nacio
nal, com atenção especial para a desconcen
tração das faixas intermediárias e--sUperióres 
de remuneração. 

"0 quadro de-pessoal 
do setor público deve 
ser reduzido, a partir 

de agora, em até 25%" 

"Esses são os critérios qUe devem orientar 
a reformulação das áreas subordinadas a cada 
um dos senhores após a redução de pessoal, 
cujas metas estou agora determinando. O an
tigo quadro de pesSoal do setor público estava 
estimado em cerca de 1.600.00 funcionários. 
A partir de agora deveremos proceder a uma 
redução desse número da ordem de 20 a 25%, 
mediante dispensas e colocação em disponi
bilidade de servidores ociosos que não se en· 
quadrem nas exígências de dedicação e ope
rosidade do Brasil Novo. Estou determinan
dO que se proceda imediatamente ao levanta
mento do impacto dessas medidas ·nas fman· 
ças do setor público, informação que darei 
a conhecer tão Jogo sejam completados os 
cálculos. 

"O reordenamento das despesas com pes
soal, subordinando-as à efetiva capacidade 
financeira do Estado, é mais um pass_o na 
afirmação da vontade política do governo. 
Os parâmetros que acabo de anunciar devem 
ser seguidos pelos ministros e secretários co
mo elementos de uma equação da qual devem 
resultar metas mínimas de desempenho que 
as segurem aumento da eficiência e da produ
tividade. Quero ressaltar, ~ma vez mais, a 
prioridade máxima que atribuo a que est~s 
melhoras se façam sentir o quanto antes nos 
setores da saúde, da educação, da seguridade 
social, dos transportes, da h?bitação, do sa
neamento báSico e da segurança. São esses 
os aspectos pelos quais a nação irá conferir 
e avaliar o nosso desempenho. Não podemos 
e não iremos, de maneira nenhuma falhar. 

"Gostaria de dedicar algumas considera
ções ã realidade das empresas estatais. É pro
pósito Oeste governo retirar o Estado de ativi
dades onde sua presença já n~o é neçessária, 
ou onde jamais o foi. O governo levará adian
te e acelerará o processo de privatização de 
acordo com as linhas do programa aprovado 
pela sociedade nas eleições e pelo Congresso 
NacionaL Conduziremos essa tarefa de forma 

· transparente com a participação dos trabalha
dores, do~ sindicatos e da sociedade em geral.. 

O ~etot Público continuará a atuar apenas 
nas áreas em que considerações de ordem 
económica ou estratégica aconselhem sua' 
permanência. Essa permanência, contudo~ 
não se pode fazer, como vem ocorrendo em 
muitos casos, à custa do sacrifício dõ contri· 
buinte e da economia nacional. Verifica-se, 
por exemplo, que os custos nas empresas pú
blicas são por vezes consideravelmente su~
riores aos do setor privado. Fica assim preJu
dicada a competitividade interna e externa 
dessas empre~as, cuja ação onera gravemente 
as contas _do governo e, portanto, a ·socie· 
dade. 

"As empresas do setor público, em grande 
parte dos casos, têm-se revelado inflexíveis 
e ins~nsíveis ãs variações do mercado ao qual 
devem atender. Esse comportamento precisa 
ser corrigido, uma vez que no Brasil nãoexis· 
tem duas ou mais economias, com lógicas 
e racionalidades distintas, mas apenas uma 
-a economia de mercado. 

1'Quero ainda fazer referência a duas dis
torções que se encontram n~ fu_nbito das esta
tais. A primeiii diz respeito ao perfil hist6· 
rico da atuação dos dirigentes dessas empre~ 
sas diante das_ pressões de classe de seus fun~ 
cionários. Faltou claramente, da parte desses 
dirigentes, a necessária disposição de e~tat 
ooncessões e facilidaàes que pusessem em ris~ 
co o patrimóiiio e a 'vida !;las empresas que, 
afinal, são propriedade da nação como um 
todo. A segunda grave distorção, cristalizada 
com o passar do tempo, fOi a transformação 
dos fundos de previdência complementar em 
verdadeiras caixas-pretas, das quais saiam 
privilégios e benefíciOs rigorosamente injusti· 
ficáveis, cujo custo acab~va por ser coberta: 
pelos cofres públicos. A previdência comple
mentar tem sua importância, inclusive na re
dução da demanda pelo sistema previdenciá
rio do governo. Mas .é imprescindível que, 
no caso das entidades vinculadas ao setor pú
blico, ocorra um rigoroso saneamento e con
trole de modo que não caiba ã sociedade arcar 
com seus custos. 

~·o setor pUblicO não existe para proteger 
a_ ineficiência ou para acobertar privilégios 
corporativos, mas sim. sobretudo em países 
como o Brasil, para promover a competência 
e __ atenuar a distorções decorrentes de uma 
realidade ainda dominada pelos privilégios 
econômicos e sociais. Essa é a missão coti· 
diana do Estado numa sociedade constran
gida peia pobreza, pela fome, pela margina
lidade. Mas a ftmção maior d_o Estado vai 
muito além da tarefa de minorar o sofrimento 
diário do cidadãó. A função maior do Estado 
é a superação definitiva desse quadro. 

.. Devemos, portanto, governar com os 
olhos postos tanto no hoje, como no amanhã. 
Num momento da história mundial em que 
os homens parecem ter conseguido· acelerar 
o curso do tempo no rumo da universalização 
da democracia e da consolidação da paz, é 
claro o desafio que se coloca aos brasileiros 
em geral. e em particular aos seus governan
tes e dirigentes, de encurtar a distância que 
nos separa da hora em que iremos finalmente· 
reaJizar a justa aspiraçáo de integrarmos não 

apenas a co~Unidade dOs povos livres, mas 
também o concerto das naçóes socialmente 
desenvolvidas. 

"Que DeuS continue a nos ajudar!" 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Na
bar Júnior. S. Ex' tem dez minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -_Sr. Presi
dente, Srs. Senadores entre as promessas 
cumpridas pelo novo Governo, de criar per
plexidades no povo brasileiro, uma vem alar~ 
mando, particularmente, milhões de habitan
tes do Extremo Noroeste 9-o País e de outras 
regiões vinculadas àquela: a condenação in
condicional e injustificável da conclusão das 
obras da rodovia BR-364.-

Estou certo de que o eminente Secretário 
do Meio Ambiente, líder maior do alarido 
contra aquela rodovia, ass!-zn o faz por pureza 
de princípios e sin.cefidade de objetivos -
nas não posso admitir, todavia, que a BR-364 
seja pavimentada pelas boas intençt>es que, 
segundo a sabedoria popular, fazem as linhas 
diretas com o Inferno. 

Esse inferno, aliás, já é vivido pelos acres
nos; a falta de alternativas viárias concretas 
e confiáveis represerita q grande dralf!.a e o 
maior fator de miséria no Acre, em Rondônia 
e no Sul do Estado do Amazona. Chegar 
lá ou deixar seus paradeiros, hoje, é uma 
tarefa que se divide em duas faixas c(clicas: 
em metade do ano, quando as chuvas são 
escassas, o tráfego é terrivelmente ruim; e 
na outra metade~ quando os dilúvios do perío
do "invernoso" se fazem diários, o tráfego 
se tqma inviável, em sucessivos atoleiros e 
pântanos que nada têm de ecológicos ou ro
mânticos. 

Acabo de receber, e trago ao conhecimen
to imediato da Casa, pela dramaticidade de 
sua essência, telegrama do Governador do • 
Estado do Acre, Edson Simões Cadaxo, com 
o seguinte teor: _ . 

Estando em tramitação nessa Cása Legis
lativa matéria de alto interesse para o Estado 
do Acre referente â BR-364, TrechoAcreano 
solicito a Vossa Excelência máximo empenho 
de nossa bancada no Congresso Nacional, vi
sando a efetivação do projeto, inquestiona
velmente vital para o desenvolvimento eco
nómico dest~ r~g!ão. Qu~lquer outra decisão 
será sumamente prejudicial ,aos interesses do 
Estado e de sua população; que não se con
formam e nem concordam_ com posiciona
mentos que não refletem a realidade sócio-e
conómica do projeto, que respeita e concilia 
Ecologia e desenvolvimento, sem agressão à 
natureza. Cordíais saudações Edson Simões 
Cadaxo,GOvemador do Estado do Ai::re." 

Este assunto já foi por mim abordado nesta 
mesma tribuna, há alguns dias- e será objeK 
to de um novo e mais consistente pronuncia
mento, brevemente. 

O que desejo, agora, é-transmitir à cons
ciência nacional,· através de seus represen- . 
tantes no Sen~do da República, o apelo do 
Governador de um Estado que não pede mor
donias. nem privilégios suntuosos -ao con-



1934 Sábado 12 DIÁRIO DÜ CONGRESSO NACIQNAL (Seção II) Ma\o de 1990 

trário, eXige, apenas Oniiõiino que seus êidà: 
dãos têm o direito de cobrar à Pátria: uma 
ligação permanente, confiável e s6Iída com 
a Federação, uma estrada que quebre o secu
lar isolamento e a desgraça da precariedade 
que só é superada pelo amor ao solo, dura
mente conquista'do em batalhas e negocia
ções internacionais. 

Sr. Presidente, as pressões internacionais 
na questão Amazónía são terríveis e dignas 
de cautelosa suspeita. Trago, também, ao co
nhecimento da Casa, artigo publicado, na 
'edição de ontem, do jornal A Crítica, da cida
de de Manaus, que dá conta do_ recrudes-_ 
.cimento, com muito mais insistência, da ofen
siva européia para internacionalizar a Ama
'zónia. t importante destacarmos o trecho 
síntese dQartigo, intitulado "Nações Unidas 
Quer Proteger a Amazônia" - não vou to
mar o tempo dos outros oradores -escrito 
pelo jornalista Reali Júnior, correspOndente 
da agência de O Estado de S. Paulo em Paris, 
que diz o seguinte: 

"NAÇÕES UNIDAS" 
QUER PROTEGER 

A AMAZÓNIA 

Paris, (por Reali Júnior, ·da Agência 
- Estado) - uma nova of~nsiva para a 

intérnacionali:Zação da Amazónia está 
sendo pre-parada na Europa, a partir de 
organizações ecológicas e humanitárias, 
convencidas de que o govemo-_do Presi
dente Fernando Collor de Mello, como 
os anteriores, já está demonstrando urna 
cena impotência para pmteger a floresta 
e os índios das graves ameaças que pe
sam sobre ambos. Por isso, elas estão 
preconizando o envio de observadoreS 
das Nações Unidas, o-s famosos "Capa
cetes azuis", que integram a fOrça da 
paz do Líbano para proteger os índios 
Ianomamis e a floresta, ameaçada de 
destruição pela multiplicação-de queima
das. 

Ontem em Paris,. o ex-Chanceler 
Abreu So_dré, que nos últimos quatro 
anos acompanhou como Ministro do_ Ex
terior a e;volução desse problema, classi
ficou de "absurda e inaceitável" a idéia 
de. enviar forças das Nações Únidas para 
a Amazónia e afirmou que "o País não 
tem necessidade de tutores militares pa
ra conduzi-lo", pois já atingiu sua maio~ 
ridade. 

Essas organizaçõe-s;entre elas "Me· 
decins Du Monde", estão lembrando 
que o Presidente Collor de Mello, num 
gesto simbólico, visitou a AmaZónia Jogõ · 
após sua posse, Dias ilial voltou a~ costas 
para a região, os incêndios nas florestas. 
recomeçaram e os garimpeiros que p_o
luem os rios e enVerietiãJf:f suas ãgtiãs 
continuaram agindo em te#ítórios reser-' 
vados aos índios. Por isso, apoiadas dis-, 
cretamente por diversos- governos euro-' 
peus, elas perguntam se não teria chega- 1 

· do a hora dé as Nações Unidas procla· d

marem a Amazônia "património da hu-

mâliid~r para -que possa Sei mefhor 
protegida. -

Essa tese é defendida, ente outros_, pe· 
lo presidente de honra da organizáção 
humanitária, "Medecins Du Monde", o 
médico Patrik Aeberhard, que'regressou 
recentemente de uma missão com os ín-

~~-dios Ianoffiamis, desesperado pelo que 
- constatou nas reservas e em tOda a área 

---Vfsitada. -
O semanário "Paris Ma~ch" publicã 

esta semana uma ampla estrevista com 
o presidente de hoilra do grupo "Mede

__ cins Du Monde". Nesa entrevista ele 
ten!_a__evíden~iar a incapacidade da admi
nistração brasileira de controlar essa 
área que alguns imaginam ser "o pulmão 
do mundo". Nesse texto, define pelo me
nos conio "curiosa" a posição assumida 

__ pelo secretário brasileiro do meio am
biente, José Lutzemberger, reconhecen
do que o resto do mundo também é res
ponsáVel -pela sorte da floresta amazô
nica, o que teria irritado profundamente 
Brasí1ia .. 

A pedidO do grupo "Medecins Du 
Monde" o governo francês deverá trans
mitir ·a Brasília a crescente preocupação 
dessas organizações humanitárias não 
governamentais que jamais tiveram au
torização de intervir. Em seguida, uma 
série de iniciativas vai se desenvolver, 
um programa-sanitário será proposto ao 
governo brasileiro e o parlamento euro
peu de Estrasburgo deverá ser interpe· 
lado, o mesmo ocorrendo com-a comis·
são dos direitos do homem em Genebra. 
Se nenhuma medida for adotada para 
proteçi'o da região e sua população, urna 
campanha será lançada para que as for

·ças das Nações Unidas enviem um corpo' 
de observadores para proteger a popu
lação indí_genl:\. fortemente ameaçada de 
dizimação." 

Vejam V. Ex~5 , Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, que as denúncias aqui apresentadas, 
em várias opoituriidades, por Senadores, in
plusive pelo Senador Jarbas Passarinho, por 
mim, pelo Senador Alu(zio Bezerra e outros 
dignos representantes, têm fundamento. 
Quando_ nós_ tomamos C<J:nheciri:tento .de que 
os países europeus estão na verdade interes
sados em internacionalizar a Amazônia, com 
o envio· de tropas das Nações Unidas para 
ocupar aquela vasta região do País, ficamos 
a nos indagar: será que o Secretário ~o Meio 
Ambiente,- o professor José Lutzenberger 
está a serviço dessa causa? Ou está a serviço, 
verdadeiramente, dos altos interesses nacio
nais?É-aquestáo,_é a interrogação q-ue dd>.:o ' 
no ar, neste m_eu pronunciamento. Muito 
obzjgado. 

· Q SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Dispomos de 15 minutos para o final da 
sess~o:· 10 reservados ao Senador Marcondes 
.Gadelha e 5 ao Senador Aluízio Bezerra. 

Concedo a palavra ao nobre· Senador Mar· 
condes Gadelba. 

o SR. MARCÔNDES GADELII'A (Pi=C-
PB. Prcmuncia o $eguinte discursO. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, nobres Srs. 
Senadores, a Câmara dos· Deputados a pro

. vou, ontem, projeto de lei quê cria o progrà
ma Diário do Congresso, com 10 minutos diá
rios, no horário nobre das redes de televisão, 
entre 19 e 20 _oras. 

O projeto será, naturalmente, submetido 
à apreciação do Senado Federal, mas eu que~ 
ria antecipar a minha posição favorável a essa' 
iniciativa-da Câmara dos Deputados, que, 
a rigor, jáC:hega um tanto atrasada, já chega 
a destempo, mas que representa uma evolu
ção importantíssima na interação entre o 
Congresso e o povo. 

Esse relacionamento acompanha a própria 
evolução da ciência e da tecnologia~-- ~ 

No século passado, havia a imprensa, o 
papel escrito, e o Congresso dele se utilizou, 
criando o Diário do Congresso, pelo qual os 
debates, as idéias, as teses, as propostas e 
os projetos eram difundidos até os pontos 
mais rec_ónditos deste Pafs. 

NQ início do século, nos anoS 20 apfÓxima
damente, a radiofonia chegou ao.Brasil, e 
o Congresso passou a se utilizar desse novo 
meio, criando o sistema de divulgação pela 
Voz do Brasil, também dos mesmos debates 
e das propostas que aqui eram lançadas. 

Agora, Sr. Presidente, estamos diante de 
um ilfstrumento revolucionário no seu último 
grau dentro das comunicações, que é a divul· 
gaçãó de imagens através da televisão. A tele
visão passou a ser um fato sociológico e poli
tico marcante da nossa época, e é natural 
que, hoje, a atenção de um país inteiro, de 
uma nação inteira, esteja toda ela atraída por 
essa máquina extraordinária~ por esse enge
nho magnífico produzido pelo homem para 
o seu conforto, entretenimento e crescimento 
espiritual. 

Ora, Sr. Presidente, o Congresso Nacional 
não poderia deixar de utilizar esse instrumen~ 
to que, agora, é oferecido pela ciência _e pela 
tecnolOgia, até porque outros parlamentos do 
mundo inteiro já o estão fazendo. O 'Con· 
gresso do Canadá utiliza-se de uma hora diá
ria para divulgação de suas sessões. O Con
gresso <~;mericanQ dispõe de uma rede de tele
visão, uma rede física de televisão, e não ape
nas de um horário diário nas principais redes. 
Daí, então, Sr. Presidente, a nossa estranhe~ 
za.quanto à reação de certos meios para com 
esta proposta da Câmara dos Deputados. É 
direito da população tomar conhecimento do 
que faz o seu Congresso. É prática~ hoje, 
usual em todas as democracias do mundo. 
Como, então, se eTguei- uma dúvid3. sobre 
a natureza ética desse procedimento? E mais 
ainda, erguer-se, Sr. Presidente, a tese de 
que ao se utilizar da mídia detrónica o· Con
gresso Nacionai estaria atentando contra a 
_liberd~de de ~prensa? · 

Oia, Sr.-PreSldêri.te, Srs. Senadores, é pre
cisamente o contrário, ao utilizar~se da mídia 
eletrónica, o COngÍ'esso está lançando mão 
de uma outra id~ia, que é conexa da liberdad~ 
de imprensa. que é sua congênere, que é s~a 
iim.ã sia~esa, absolutamente indissociável!' 
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que é o direito de resposta. Não há liberdade 
de imprensa sem responsabilidade e sem 
acesso de qualquer cidadão ou instituição à 
veiculação das suas propostas, da sua tese, 
seja para avançar -com algumas idéiãS; seja 
para contestar outras que lhe são assacadas. 

O' Congresso Nacional teiD sido agredido 
diuturnamente, Sr. Presidente, pela televi
são, basicamente, e digo a V. Ex• que não 
há como se defender apenas pela utilização 
do expediente de uma sessão ou mesmo dos 
jornais. Sabemos que o efeito de 15 sbgundos, 
hoje, no Jornal Nacional~ sobre a população, 
é maior do que uma semana de discursos. 
Ao Congresso é lícito, portanto, utilizãr-se 
desse meio. O que é, então, que está subja
cente a essa suspicácia que se pl'Ocu-ra Jevan· 
tar contra a atitude da Câmara dos Depu
tados? 

No fundo, Sr. Ptesidente, estamos vivendo 
o próprio sinal dos tempos. Há uma espécie 
de queda de braço entre o poder institucional 
do Congresso Nacional e a mídia eletrônica, 
para se saber quem é que pode, quem é que 
tem o direito de influir mais sObre ã vida 
do cidadão comum. Inegavelmente, o prato 
da balança hoje pesa muito mais para o lado 
da mfdia eletrônica. Como dizia há pouco, 
15 segundos no Jornal Nacional tem mais in
fluência direta sobre a vida do cidadão do 
que uma semana de discurso aqui no Con
gresso Nacional. Não podemos sequer criar 
um sistema de valores para saber se essa situa
ção é certa ou errada. Podemos apenas cons
tatar, Sr. Presidente, e esse é um sinal dos 
tempos. E a tendéncia é se acentuar ainda 
mais essa influência da televisão sobre o cida
dão, maior do que a do poder institucional, 
que é o Congresso. Quando surgirem novos 
artefatos, quando vier, Sr. Presidente, a tele
visão de alta definição, quando, por acaso, 
vier a televisão usando a holografia oli figuras 
em terceira dimensão, naturalmente o Paí~ 
estará ainda mais imantado pelas idéias, pelas 
teses que sejam propostas por·esse instru-
mento extraordinário.- --- -

Digo a V. E-x': nós ilão poileinúS valorizar 
se é certo ou errado, do ponto de vista da 
televisão, do ponto de vista da mídia. Eles 
realizam a cid.adania com muito mais eficiên
cia do que nóS, aqui no Congresso Nacional. 
Do ponto de vista da mfdia, eles realizam 
uma democracia muito mais particijiacionista 
do Que a nossa. A nossa é uma democracia 
reprêsentativa. A deles seria uma democracia 
mais participatíVa. Por quê? Por suposto, 
quando a televisão focaliza um comício na 
praça da Sé, em São Paulo, com 50 mil pes
soas, na verdade, está cOlocando 80 milhões 
dentro da praça, e realizando, pelo milagre 
da eletrônica, os propósitos subjacentes nos 
albores da democracia, ao tempo em que os 
gregos reuniam na ·praça, na ágora, iodos os 
cidadãos para decidirem sobre os seus des
tinos. 

Só há uma direrença em tudo isso, Sr. Pre
sidente, que não pode ser esquecida: é a ques
tão da legitimidade, Este Congresso, por len· 
to e moroso que seja, é a expressão ôa von· 
tade da Nação, enquanto que a mídia eletrô-

nica é, na melhor daf hipóteses, a expressão 
da vontade do seu 4orpo de ·editores. Para 
não dizer dos seus diretores. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Peço a V. E~ que conclua, para dar opor
tuníáade ao seu nobre Colega Aluízj.o Be~ 
zerra. 

O SR. MARCONDES GADELHA - En
cerro, Sr. Presidente. E lamento que hoje 
em dia o acesso à palavra esteja cada vez 
mais diflcil, até aqui dentro do Congresso 
Nacional. Está como a fila do INPS. 

O SR. PRESIDENTE (Alexand!e Costa) 
-Veja V. Ex~, não tenho número na Casa 
para prorrogar a sessão. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Eu 
encerro, Sr._ ~residente, Só quero dizer que 
está como a flla do INPS: espera~se uma ma~ 
nhã inteira e acaba-se morrendo na praia, 
sem poder falar. 

Mas, concluo, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Não é o caso de V~ Ex~, nobre Senador, 
que se inscreveu já no" final da sessão. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Com 
o perdão de V. Ex~, inscrevi--mejá há bastante 
tempo. 

Mas encerro, Sr. Presidente, e me reservo 
para uma análise mais detida deste problema 
mais adiante. Só quero colocar, finalmente, 
que há esse aspecto a considerar: o problema 
da legitimidade. 

Nós voltaremos a outras considerações. 
Por enquanto, encerro proclamando, uma 
vez mais,· o meu apoio a esta iniciativa da 
C;~mara dos Deputados, que tem muitos des
dobramentos e há muitos pontos a serem dis
cutidos. Infelizmente, o horário não dá. 

Obrigado a V. Ex' 

O SR • .PRESIDENTE \_:Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aluí· 
~o Bezerra, que tem 4 minutos. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB -
AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, a divisão foi um pouco desigual porque 
o Senador Marcondes Gadelha falou 11 mi
n,utos e ~u vou falar apenas 4 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Mas- náo- fCiillo-OODOiç66s de ProiTogai 
a sessão porque não há número. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Estamos 
retomando neste plenário uma discussão que 
vamos aprofundar e manter na defesa intran
,s!gente dos interesses "dos povos, da, nossa 
população da Amazônia: o direito à rodovia, 
o direito à estrada. Falo isso em defesa da 
B:R-364-, na integração do nosso Estado, de 
todos os_ seus Municípios, estrada essa que 
foi condenada pelo Dr. Lutzenberger, uma 
estrada que viabiliza a integração de milhares 
de pessoas, que, sem ela, ficarão no isola
mento, além dos 100 anos de isolamento em 
que já si: encontram. No momento em que 
a estrada já está construída, faltando apenas 

a pavimentação, há a oposição do Dr. Lut
zenberger. 

Sr. Presidente, estou formulando requeri· 
menta para convocá-lo ao Senado, à Comis· 
s~o apropriada de Infra-Estrutura, para pres
tar esclarecimentos do parqué das suas decla
rações, nos Estados Unidos, contra a c_onstru
ção de uma rodovia de interesse nacional, 
no Brasil. 

Nesse sentido, trazemos a essa Casa que 
a cidade de Cruzeiro do Sul, há quarenta 
dias, não dispõe de gás para uso doméstiço, 
exatamente porque as condições dos rios não 
permitem a cheg'!-da do abastecimento. Uma 
est;ra_da como essa poderia servir a todas as 
cidades do Vale do J uruá -Sena Madureira, 
Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro 
do Sul e Mâncio Lima - que estão desabas
tecidas desse produto importante para uso 
da população. 

Outro ponto que não poderia deixar de 
mencionar é também uma reclamação que 
enviamos ao pessoal do Ibama, no sentido 
de restabelecer o preço da borracha para os 
prqdutores, que já estava estabelecido e f9i 
rebaiXado. Sem o justo preço da borracha~ 
não podemos manter a população nas áreas. 
de produção do interior, sendo a mesma obri
gada a chegar nas proximidades das cidades, 
sem ·que estes tenham infra-estrutura- item 
emprego para manter a população, o que 
transforma e aprofunda a situação dos setores 
marginais, como a prostitUição, justamente 
pela concentração da população sem empre
go, sem moradia, sem alimentação e sem tra-. 
balho. 

Ao finalizar, gostaria de salientar que, em 
toda essa nossa discussão em favor da 
BR-364, em favor (la Amazónia, não podería
mos deixar de deixar aqui a nossa marca de 
protesto, em função daqueles que querem 
transformar a Amazônia em uma área inter
nacional, comanda~a pelas grandes pot6n
cias, como está anunciada nos jornais uma 
crítica, como mencionou agora há pouco o 
Senador Nabor J.únior. 

Na próxima semana, estaremos fazendo 
um pronunciamento detalhado, com dados 
importantíssimos que revelaremos à opinião 
pública nacional, sobre as pesquisas que estão 
sendo feitas nesse sentido e que a opinião 
pública nacional deve conhecer, debater e 
tow...ar posição. Nesse sentido, é funtlarnenta!, 
mais uma vez, que-tenhamos arco rodOviário 
com a proteção do meio ambiente na Região 
Amazónica, para a qual incluímos a BR~364, 
em primeiro plano. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-\Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o segUinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, nos últimos vinte 
dias, em três Jo~gos pronunciam~ntos, abri
lhantados por sucessiVo~ apartes de eminente 
senadores, tr6ue eu a debate nesta Casa pro· 
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blemas relacionados com a região nordestina, 
conclamando o Governo Colloor de Melto 
a adotar providências concretas que os__equa
cionasse, sem mais quaisquer protelações. 

Reportei-me. inclusive, à necessidade de 
serem providos os cargos de Superintendente 
da Sudene, Presidente do BNB e Direcor
Geral do DNOCS, por pessoas de compe· 
tência inquestionável em condições de impul
sionar a ação daqueles órgãos, que ali reali
zam trabalho de larga envergadura. 

Aliás, em recente cantata com o Secretário 
de Desenvolvimento Regional, Dr. Egberto 
Batista, dele ouvi declarações esclarecedoras 
quanto ao posicionamento do Executivo Fe
deral, no que tange àquela área geográfica 
do País, que outro não será, senão, o de esti· 
mular o seu _crescimento económico e bem
estar social. 

A expectativa da opinião pública cearense 
em torno das medidas oficiais direcionadas 
para o Nordeste acha-se magnificamente es
pelhada num editora! de primeira página do 
Jornal O Povo, vazado nos seguinte termos: 

A QUESTÁO REGIONAL 

O Presidente Fernando Collor, quan· 
do candidato, afirmou repetidamente 
que o Nordeste seria prioridade nació
nal. Seu estilo decidido de enfrentar pro· 
blemas tem deixado a todos perplexos. 
As transformações, nesses 55 dias de ges
tão, são extraordinárias e profundas. 
Uma inquietaçãO, no eritanto, nos per
turba, e sobre ela não podemos calar: 
a questão regionaL 

Enquanto, em nível federal, a organi
zação da máquina estatal está completa 
e em pleno funcionamento, em nível re
gional quase nada foi feito. A suaene, 
BNB, DNOCS e muitos outros Orgãos 
que atuam no Nordeste não têm suas 
diretorias oU representações compostas, 
o que vem gerando grande prejuízo em 
suas atuações. 

Além da inoperância administrativa 
dos órgãos, verifica-se ainda a ausência 
de uma nova política para o desenvol
vimento regional, o que tem desnortea
do ndssa a incipiente e frágil economia, 
que, tal como a do rico Centro-Sul, foi 
submetida a violento choque, na mesma 
proporção. As elites empresariais e a 
classe pol[tica parecem iníbidas, temen
do cobrar uma solução para esse quadro 
de expectativa e indefinição. 

Somos comprometidos com a região. 
Por isso, temos a obrigação de com ela 
colaborar. A maior contribuição a dar 
é o diálogo e a sugestão sobre a melhor 
forma de resolver nossos· problemas. 
Não podemos agora, covardemente, ser 
omissos e deixar que os fatos aconteçam. 

Está hora de a ctasse empresarial, 
através de seus órgãos de representação, 
e da classe política, por intermédio de 
seus partidos, se movimentarem em dire
ção de novas alternativas e procurar in~ 
fluir no processo decisório para a forma· 
ção de um novo Nordeste. 

Devemos nos an~ecipar e formular um 
elenco de sugestões para o reordena
mento do nosso desenvolvimento, sob 
pena de sermos surpreendidos com um 
pacote de medidas, elaboradas nos gabi
netes de Brasília, que podem não aten
-der, de modo adequado, às reais necessi
dades de nossa sociedade. 

Não pretendemos criar qualquer con
fronto com a esfera federal, mas defen~ 
demos a tese de que as elites nordestinas 
conhecem seus problemas e têm suficien
te dignidade para equacioná-los da me
lhor forma possível, sem perder a visão 
de brasilidade. 

O Presidente Collor tem a obrigação 
moral de, o quanto antes, promover a 
rearticulação e dinamização do Nordes
te, pois somos muito fracos-para supottàr 
urna estagnaçãO mais prolongada." 

Sr. Presidente. 
A classe política, por meu intermédio, re

nova os insistentes apeloS Já di[igidos ao Pre
sidente Col!or de Mello, no sentido de que 
determine a adoçâo de inadiáveis providên· 
-cías, já devidamente alinhadas, com o obje
tivo de oferecer sustentação aos pleitos nor
destinos. 
--o-BNB~ a Sudcne e o DNOCS precisam 

ser apoiados para que ainda melhor possam 
cumprir os seus elevados objetivos institu-
cionaís:- - -

É o que sinceramente desejamos, Srs. Se
nadores, em nome da quarenta milhões de 
brasileiros. 

O SR.-PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a pahwra ao nobre Senador Car· 
!os De'Car!i. 

OSR.CARLOSDE'CARLI(PTB -AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a história da Região 
Amazónia será contada necessariamente, no 
futuro, subdividida em dl.ias etapas: antes e 
depois da instalação da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus, mais recentemente 
estendida a toda a região que denominamos 
Amazónia Ocidental. Não será exagero ob
servar a existência dessas duas fases distintas 
na vi~a ec~nômica, cultural e social da região, 
que, m6sprta, pobre e sem atrativos, até há 
pouco tem.po, hoje integra-se efetivamente 
ao território brasileiro. 

A a1avancaque tem permitido à Amazônia 
apresentar-se no cenário nacional~ e reivin
dicar sua le~ítima participação na Oossa-vida 
e·conômica e cultUral, é a Zona Franca -
tradução de uma pOlítica de incentivos fiscais 
que, a partir de um tratamento diferenciado, 
tem possibilitado reduzir as desigualdades re
gionais e alcançar a isonomia. que prevê a 
nossa Carta Magna. 

Poderia estender-me a respeito das trans
formações propordohadas por essa poHtica, 
em bom momento adotada por nossas autori
Uades, e .sobejamente justificada pelos resul
tados conhecidos. Poderia falar a partir de 
minha observaç6es pessoais, como conhece
dor da realidade amazónica, ou lastreado pe
l~s pesquisas, pelas fontes bibliográficas ou, 
amda, pelas conclusões de terceiros, entre 

~-·-----· ~-

os quais se contam os nossos órgãos de comu
nicação. O incentivo fiscal é o instrumeiltO 
que tem possibilitado a integração da Ama· 
zônia no contexto da vida nacional. Trata-se 
de uma política adotada em numerosOs paí
ses, objetivando o _desenvolvimento das re· 
giões carentes de mão-de-obra, distantes das 
fontes de matérias-primas e dos grandes cen
tros de consumo. Assim, a garantia de incen
tivos fiscais às empresas que operam nessas 
áreas, de regime tributário especial, não 
constitu-i um priv1Iégio, porque apenas com
pensam as demais condições, consideradas 
desvantajosas. Esse aspecto de extrafiscaJ.i
dade exige das empresas uma compensação, 
que é a opção por áreas de maior risco, em 
detrimento _dos mercados mais atraentes. 

Percebe-s_e, portanto, que o incentivo não 
é um privilégio, mas uma contrapârtida para 
aquelas empresas que se submetem a encar
gos operacionais superiores-aos-da concor
rência. . - . 
--NãO quero, poréin, alongar-me -sobre os 
efeitos dessa instmmentação fiscal, ampla~ 
mente conhecidos. Sabe~ os senhores, como 
também o sei, que a arrecadação dos tributos 
estaduais na Amazônia, e especialniente no 
EStado do Am?_Zonas, r_eflete S!.!_a quase tota
lidade os recolhimentos dessas empresas que 
operam na juriSdição da Zona Franca. 

Com a citação desse único dado; abste· 
nho~me--de apresentar outros, relatiyos às ta
;as d~ el+J.prego, de produção industrial, de 
participaçãO nó Cootéxfo ecOnôiriicO nacio
nal, de recolhimento referentes a outros tri
butos, dos b_enefidos 'indiretos, âi lneihoria 
da infra-estrutura numa área antes hostil e 
de densidade populacional rarefeiià". JUlgo 
desnecessário apresentar outros dados por
que desejo tratar de um assunto específico 
que afeta os usuários da Zona Franca, em· 
última análise os verdadeiros promotores do 
processo e do crescrimento da região.. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho rela-. 
tado em ambientes e o-casiões os mais 'diver
sos, a situação aflitiva em que se encontram 
as empresas que atuam na-jurísdição da Zona 
Franca de Manaus. Mais do que isso, tenho 
'apelado às autoridades para que atendam às 
reivindicações daquelas empresas, que _cor· 
rem risco de insolvência, e qu~ não preten
dem obter privilégios junfo ao Governo Fe
deral, mas unicamente a aplicação justa,legal 
e coerente das me_didas provisórias, especial
mente a de n" 168, que entre outras provi· 
dências, dispõe sobre a liquidez dos atívos 
financeiros. 

Esta medida provisória, ao retirar- do mer
cadq o_excesso de liquidez. que poderia-com
prometer o Plano Brasil Novo e trazer a infla
ção novamente ao nosso cenário económico, 
deixou quase todas as empresas, bem como 
as pessoas físicas, com dificuldades até mes· 
mo para honrar seus compromissos cotidia
nos. 

Entendemos todos que, -se o Governo Fe
deral abríl exceçóes para todos os que se en
contram descapitalizados, o Plano Brasil No
vo acabará por se desvanecer, extinguindo 
consigo todas as possibilidades de êxito no 
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árduo <;:ombate que se trava ~ntra a inflação. 
Eis af o ponto em que me b.ato, e para o 
qual ç:ijamo a atenção d~ excelentíssimo Se· 
nhor Presidente da República, Fernando Co
llor, bem.corno da Excelentíssima Sra. Minis
t!a da E'conomia, Zélia CardOso de Mello, 
aos quais. faço um apelo, para que atendam 
às reiviiídicações dos usuários da Zona Fran
ca de Manaus. 

Que preteridem oS importadores que 
atua'm naquela jurisdição? Pretendem tão-so
mente.utilizar, mediante transferência de ti
b..Ilaiid<ide, os cruzados nOVOs que foram blo
queados pela Medida Provisória n~ 168! para 
saldar ob.rigações contraídas anteriormente 
a 15 de março e vencíveis até 180 dias a contar 
daquela data.' 

Questiona-se se a utilização dos cruzados 
novOs bloqueados·seria admissível para o _pa
gamentO _dessas obrigaçõe-s: A análise _!s~nta 
da medi~a provisória não deixa dúvida a essé 
respeito. Tenho tal convicção a esse propó
sito, que peço licença para reproduzir os ter
ines do art~ 12 da citada medida provisória: 

''Art. 12. Pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta~ dias, a contar da publicação 
desta ~e'ti~da provisória, as contas e de
pósitos d~nomin~dos em cruzados novos 
são passív,ciis de transfer:ência de titulari~ 
dade, observadàs as condições especifi
cadas nos artigos s.~, 6~ ... e 7~, para fins 
dC liquidação de dívidas e operações fi
nanceiras comprovadamente conttata
daS.antes de 15 de março de 1990. 

:Pa!ágrafo únicO. O Banco Central 
do Brasil e~tipula{á a documen~ação ne
cessária para rec'onhecimento da obriga
ção, definindo o~ Instrumentos e meca
nismos de' transferência da titularidade 
dos depósitos." 

O sistema brasileiro de importaçõeS é rigi
dàm~nte Controlado pelo Governo Federal, 
por meio de Cacex, que expede as guias de 
autorização, e pelo Banco Central, que, além 
de regular p balanço de pagamento do País, 
é o deiJC?-si~ário das teserv.as !le moeda estn;m
geira e" exerce o monopólio das operações 
de câmbio; 

Isto significa, na prática, que, para cada 
importação autorizada pela Cacex correspon
de uma obrigação do Governo Federal ·-de 
vender ao imp-ortador a moeda estrangeira 
necessária para o pagamento do exportador. 
A outra parte desta transação - o- impor· 
tador- compromete-se a adquirir essa moe
da estrangeir:a, cuja dispoóí~iHdade fica vin
culada desde a expedição das guias pela Ca
cex. Em oUtros· termas, cada importação au
to~ada ímplica mp.. contrato de· compra e 
venda de moeda estrarigeira entre o impor
tadbr e o Banco ÇentraJ, implica obrigações 
reáprqcas. que v~ncem na data pr~vista na 
cambial dê importação. 

A utilizaçào.dQS depósitos bloqueados, 
po_rtanto, além de ücita, no caso eni questão, 
é duplamente segura, poitJ.ue a comprovação 
da data des.sas cperaÇõeS"é documentalmente 
avalizada pelo próprio Governo :Federal. 

Não bastasse ser ess;:t reivindicação perfei
tamente legal, nos termos da medida provi
sória, seu atendimento justificar-se-ia sirn: 
plesmente pelo fato de enquadrar-se na linhas 
básica_s_e_.n.o espírito do Plano Económico. 
Isso porque, uma vez convertidos em moeda 
estrangeira, a ser remetida ao exterior pelo 
próprio Governo, os cruzados novos blo
queadQs não irâo realimentar o mercado in
Cemo. Ou seja, não aumentarão a oferta de 
dinheiro no tnetcado, e assim não aumen
tarãq a liquidez, não contribuirão para o au
mento do-consumo, não" comprometerão o 
Plano Brasil Novo e não representarão riscos 
de um eventual retorno do processo inflacio
nário. 

Acrescente-se, a favor dos importadores 
que atuam na jurisdição da Zona Franca, que 
ao honrar os comprõmissos eles estarão aju
dando a manter a credibilidade dos nossos 
credores, facilitando posteriores negociações 
da dívida externa contraída pelo Poder Públi
co, e garantindo futuros fornecimentos às en
tidades privadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazeres
te apelo para o Sr. Presidente da República 
e para SJ"f. Ministra da Economia, quero lem
brar que o Plano Brasil NQVO, um programa 
de tam'lnha amplitude, e elaborado com tal 
emergência, não se compromete por algumas 
f::t.lhas ,que somente ao longo do tempo pude
ram ser dete_ctadas; da mesma forrita, a corre
ção dessas falhas náo significa debilidade das 
autoriaades na condução da política eco~ó· 
mica. Antes, credencia e fortalece o Gover
no, cuja habilidade terá maior reconhecimen
to na medída em q~e tiver, ele próprio, hu
mildade para acatar sugestões e coragem para 
mudar o que deve ser mudado. 

A liberação dos crUzados novos que se en· 
centram bloqueados, nas condições que aca
bo de expor, é a principal reivíndiooção que 
fazem os usuáriOS da Zona Franca, com o 
endosso de entidades representativas, como 
a Associação_da Zona Franca de Manaus, 
a Federação do Comércio dó Estado do Ama
zonas, o Centro das Indústrías do Estado do 
Arnazona_s, a Associação dos Impor:tadores 
da Z_ona Franca de Manaus, a Federação das 
Indústrias do Esta_do do Amazonas e o Clube 
dos oiietores-Lojistas de ManauS. Essas enti
dades reivindicam tárilbém, dada a sua condi· 
ção específica do ponto de vista da tributação, 
maior flexibilidade nos preços de venda, em 
função· da flutuação da taxa cambial; e sua 
exclusão quanto aos efeitos da Circular Bacen · 
n" 1.611, refei"ente ã liberação de depósitos 
registrados em moeda .estrangeira. 

Ao trazer a esta _tribuna os apelos de enti
dades responsáveiS pela transformação da 
Amazônia Ocidental, responsáveis por seu 
progresso e por sua integração na vidã ecónô
mica nacional, faço-o como parlamentar, re
presentando os interesses de uma população 
que me honrou com sua confiança; mas faço
o também como cidadão brasileiro, convicto 
de que o atendimento dessas reivindicações 
reduzirá os riscos' de in_solvência qu~ amea
çam todo um setor, prejudicando uma polí
tica de desenvolvimento regional. E em am-

bas as condições, como parlamentar e como 
cidadão, faço-me porta-voz dessas reivindi
cações portei" a convicção de que, sobre se
rem legítimas e justificáveis, são também per
feitamepte legais, enquadra-ndo-se não ape
nas na jurisprudência·, mas t~bém na inter: 
pretaç1'io atenta, rigo-rosa e literal da medida 
provisória. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cirSoares. 

O SR. ODACIR SOARES. (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
~ente, Srs. Senadores, durante o ano de 1987, 
tive oportunidade de fazer vários pronucia
mentos, denunciando irregularidades que es
tariam ocorrendo no Centro de Apóio à Pe
quena e Média Empresa de Rondônia ceag 
RO, então presidida peJo Jornalista Osmar 
Silva, do PMDB.do Município de Ariquemes. 
Naquela ocasião as denúncias que me chega
vam às mãos eram de que o Sr. Osmar _Silva, 
em conluio com o então Secretário da Fazen
do _do Estado, Sr. Erasmo Garanhão, esta
vam desviando recursos da entidade para ati
vidades não próprias aos seuS fins~ 

As denúncias que :fiz, na época, apoiadas 
por uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
institu(da na Assembléia Legislativa do Esta
do chegaram ao seu triste, mas previsível, 
final: O Tribunal de Contas do Estado não 
somente· constatou serem as mesmas proce.: 
dentes, como também condenou Osmar Sil
va, Erasmo Garanhão-e outro$ a devolverem 
;tos cofres públicos cerca de 22 milhões de 
cruzeiros, devidamente atualizados, além das 
penali~ades criminais a que estiverem sujei-
tos. 

A orgia inimciginávd chegou a provocar, 
do Conselheiro Bader Massud Jorge, do Tri
bunal de Contas de l(Ondónia e Relator da
quelas contas, o seguinte comentário: 1'Foi 
um verdadeiro festival com o dinheiro públi-
co". ,, 

O dinheiro da pequena e média empresa 
foi gasto em hospedagem, passagens aéreas, 
pagamento de gratificações, férias, despesas 
com uísque, suco de laranja, etc. 

Sua destinação, entretanto, era outra. O 
COJ:;tvênio que Ioi ·assinado eritrç a Secretaria 
da Fazenda e o ceag!RO, era explícito: "d~s
tinado ao desenvolvimento de ações conjun
tas.-entre a Secretaria da Fazenda e o Centro 
d'e Apoio à Peq-y.ena e Média Empresa, para 
realização de trabalhos de consultaria e de 
cadastro de produtores rurais, pesquisa d.e 
preços e programa de assistência à pequena 
e média empresa". Apesar de vago, não auto· 
rizava, porém. a realização das depesas feitas 
por Osmar Silva e ErasiTJo Garanhão. 

O escândalo do. CEAG!RO não surpreen
deu a, mais ninguém, num Governo marcado 
por constantes atas de corrupção, amorali
dade, irregularidades: pontilhado por intri
gas, ciúmes, erc. 

Sobre esse_ assunto o jornal Alto Madeira, 
edição do dia 9 de maio docorrente, publicou 
a matéria que anexo a este pronunciamento. 
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Os escândalos no Governo de Rondônia 
não são mais surpresa para ninguém. ·ouem 
não se lembra do escândalo do BIC- Banco 
Indústria e Comércio- envolvendo o Gover
nador Jerónimo Santana e importantes figu
ras do Parlamento e do Governo? QUeni Dão 
se lembra do escândalo das estradas fantas
mas, que foram pagas mas não construídas? 
Quem não se lembra da condenação da mu
lher do Governador Jerónimo Santana, por 
malversação do dinheiro da LBA? Quem não 
se lembra do escândalo do Beron, côm di
nheiro emprestado a candidatos do PMDB? 
Quem não se lembra do escândalo das passa
gens aéreas? Quem não se lembra do escân· 
dalo das hospedagens em hotéis para apani
guados do Governo? Quem não se lembra 
do escândalo das licitações para obr'as cujos 
preços são substancialmente aumentados pa· 
ra possibiHtar a divisão das pr()pinas, para 
todos os intermediários governamentais, em 
todos os escalões? Quem não se lembra do 
escândalo da viagem internacional !=fo Gover
nador Jerónimo Santana, em jato particular, 
segundo se diz, de sua propriedade? Quem 
não se lembra de todos os escândalos desse 
governo desmoralizado e incompetente, _per· 
seguidor de humildes barnabés, perseg~;~rdor 
dos professores, das merendeiras, dos faxi
neíros, de gente humilde que recebe salários 
de fome, inferíores ao própriO salário míni· 
mo? 

Felizmente, Sr. Pi:esidente, Srs. Senado
res, essa era de orgia está acabando. No dia 
3 de outubro, o povo ·vai eleger novos repre
sentantes e eu tenho absoluta certeza de que 
um Governador digno, honesto e trabalhador 
vai ser eleito para salvar Rondônia da corrup
ção e do caos. Tenho essa esperança e essa 
fé. . 

Tenho dito. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ODACIR SOARES EM SEU 
DISCURSO: 

ROMBO NO CEAG-RO 
Garanhão e Osmar Silva são principais en
volçvidos. 

O ex-secretário da Fazenda Erasmo Gara· 
nhão, e o ex-presidente do Centro de Apo~o 
à PeqUena e Média Eil}presa de Rondôn!a 
Osmar Silva, terão -de devolver aos cofres 
públicos cerca de 22 milhões de cruzeiros (~a
lares atualizados) referentes a um convêmo, 
assinado entre a Sefaz e o Ceag, em 1987, 
que o conselheiro do Tribunal de Contas, 
Bader Massud Jorge, considerou ilegal. ''Foi 
um verdadeiro festival com o dinheiro públi
co". afirmou. Entre as irregularidades detec
tadas pelo TCR constãm a enlisSâO de cente· 
nas de passagens aéreas, diárias-, hospedagem 
em hotéis e compra de ufsque, licor e vinho, 
além de 100 sucos de laranja, consumidos 
num único dia no hotel Vila Rica, em Porto 
Velho. De acor!io com o conselheiro, "o edil· 
vênio representou uma maneira de o secre
tário Garanhão remunerar melhor pessoas 
Que ele trouze de fora, mas. na realidade, 

aconteceU um-desvio da finalidade orçamen· 
tária dos recursos." Além de Garanhão e Os
mar Silva, estão envolvidos técnicos, jorna
-listas e autoridades do Estado. "Todos terão 
que devolver o que receberam ilegalmente", 
gãràlite Bader Massud Jorge (Página 8 do 
I• Caderno). 

Tribunal de Contas conf"rrma desvio de verbas 
no Ceag-RO 

Diárias, passagens, hospedagens e até be· 
bidas alcoólicas (uísque, licor e vinbo, princi
palmente) fiz~ram parte das mprdomias fi
nanciadas pelo dinheiro público atr~vés do 
Centro de Apoio a Pequena e Média Empre
sa de Rondônia (Ceag), durante a gestão do 
jornalista Osmar Silva, e -qUe agora estão do· 
cumentadas no Tribunal de .Contas. 
----Foi um verdadeiro festival com o dinhei

ro público -defiriiu, ontem à tarde, o conse
lheiro Bader Massud Jorge, relator do pro· 
cesso de cinco volumes e que citou Osmar 
Silva e o ex-s.'ecretário da Fazenda, Erasmo 
Garanhão, para se defenderem, apresentan
do provas da inocéncía, ou restítuírem todo 
o dinheiro gasto irregularmen~ aos cofres 
públícos. 

Bader Massud Jorge explicou que ficbu ca
racterizado o desvio de verba ~ por isso res· 
ponsabilizou Erasmo Garanhão, que, utili· 
zando dOtação orçamentária específica,da Se
cretária da Fazenda, t'ransferiu, através de 
um convênio que o -conselheiro diz ser ilegal, 
cerca de 13 núlhões de cruzados ao Ceag, 
em 1987. 

O convênio, muito vago, segundo Bader 
Massud Jorge, tinha como pretexto repassar 
recursos financeiros ao Ceag "destinado ao 
des~nvolvimerito de ações conjuntas entre 
a Secretaria de Estado da Fazenda e o centro 
de Apoio à Pequena e Médiã Empresa, para 
a re1llização de trabalhos de consultoria e de 
cadastro de produtores rurais, pesquisa de 
preço e programa de assistência à pequena 
e média empre.<;a". 

Mas o _que se vê, na documentação levan· 
tada pelo Tribunal de Contas, são recibos 
de hospedagens, recibos de prestação de ser· 
viços ieferenteS -a pagamento de funcionário 
do próprio Governo, centenas de requisições 
de passagens aéreas, pagamento de gratifica
ções, férias e até a nota de 100 sucos de lara.n
jas consumidos num só dia no Hotel VIla 
Ri c~. 

De acordo com o conselheiro Bader Mas
sud Jorge, "o convênio representou u~a ma
neira de o secretáli.o Erasmo Garatihão re· 
munerar, melhor pessoas que ele trouxe de 
fora para trabalhar em Rondônia, e que, se 
julgando técnico de alto nível, achavam pe
quenas as gratificações pagas pelo Governo 
na época". 

Na opinião do conse,Iheiro, o que hou~e 
foi ~'um desvio da finalidade orçamentária 
dos recursos, que importavam, na época, cer
ca de 13 J:p.ilhões de cruzados". Atualizando 
~sses valores, chega-se a_o montante de 
542.956 BRns gastos irregularmente, ou 22 
milhões de cruzeiros. 

O SR. PRESII>EN'l"E {Alexandre Costa) 
--'-Concedo a palavra ao nobte Senador Lou~ 
rival Baptista. · 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre~ 
si dente, Ses. SenaQores, há mom~ntos na vida 
que não podem passar em brancas nuvens. 
E necessário o seu registro, para cOnheci~ 
mente dos que nos sucederem. Um desses 
raros momentos na. vida d'e uma instituição 
e na vida de _um homem foi o que vivi no 
dia 26 de abril último, eln Aracaju, minha 

- terra de adoção, por questões do coração. 

O Tribunal do Estado de Sergipe, que tive 
a honra de criar há 20 anos~ quãndo era Go~ 
veffiador de Sergipe, comemorou a passa&em 
daquela imporitante data promovendo si.gnifi~ 
cativa homenagem que muito" me sensibili~ 
zou. Patrono do Tribunal de Contas de Ser~ 
gipe vi, agora, por unanimidade, os Srs. Co'n~ 
selheiros daquela Casa mandarem entronizar 
no Salão Principal do Tribunal um busto meu, 
em bronze, preparado pelo jovem e compe~ 
~nte artista sergipano OtáVio LuíS. -

Foi uma solenidade muito marcante para 
mim, pela importância que todos sabemos 
ter na vida de um Estado, de um País, o 
seu Tribunal de Contas, órgão reponsável pe
la fiscalização da correta q.plicação dos recúr~ 
ses públicos pelos seus governantes. 

A solenidade, engrandecendo-a, compare
ceram presidentes e represeiltates dos Tribu
nais de Contas dos Estados do BrasiL 

Também estava presente,•o que igualmen~ 
te muito me honrou, o Ministro Homero San
tos, representando o Tribunal de Contas· da 
União. e a quem agradeço por prestigiar a 
cerimónia. · ---

No pronunciamento que fii, rememOrei a 
criação do Tribunal de COntas de Sergipe, 
pelo Dec!eto-lei n" 272, de 23 _de jàneiro e, 
com o pensamento voltadO para a seriedade 
que deve nort'ear a àtuaç_ão de uma cas~ _com 
a importância d'e um Tribunal, relembrei o 
critério que adotei para o preenchimento dos 
cargos d~ Conselheiro, na época Mínistro, 
personalidades_de notável_Sfib.er jUrídico, ad_
ministrativo, económico e contábil. FQi o pri
meiro Tribunal, no Brasil, a ter seus membl'O$ 
com nível uníversítário. 

Nesta solenidade, usaram da palavra. ain
da, rememorando a criação do Tribunal de 
Contas do Estado do Se'rgipe, o Conselheiro 
Juarez Alves Costa e o Procurador do Estado 
José Sérgio Monte Alegre, 

Foram instantes radiosos na vida de um 
homem que tem procurado, dedi~ todos os 
seus momentos à causa pública e ao bem co
mum, buscando servir com dedicação ao seu 
Estado e seu País, des.de o primeiro mã.nda~o 
legislativo, como Deputado Estadual·, em 
1947! Senti o justo orgulho de ter podido 
contribuir com o Estado de Sergipe. 

Solicito de V. Ex•, Sr. Presidente, a trans
crição nos Anais do Senado de matéria da 
Revista do Tribunal de Contas.do Estado de 
_Sergipe, relatando sUa criaç-ão, dos discursos 
por mim proferidos, pelo Conselheiro Juarez 
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Alves Costa e pelo Procurador José Sérgio 
Monte Alegre. (Muito beml Palmas.) 

MATÉRIA PUBLICADA PELA 
REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE SERGIPE 

TRIBUNAL COMEMORA 
VIGÉSIMO ANIVERSÁRIO 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. LOURIV AL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO;-

Por inspiração do grande juriscoiiSulto páM 
trio, Rui Barbosa, fora criado, no ano de 
1891, o Tribunal de Contas da União, que, 
ínstalado e presidido por Serzedello Correa, 
CÇ)meçou a examinà.r as contas da adminis
tração pública federal. Autónomo, indepen
dente, não estando subordinado a nenhum 
dos Três Poderes, aquê:le órgão tem sido, ao 
longo d_os anos, o_ grande defensor da boa 
aplicação do dinheiro público, em todo o ter
ritório _nacional. 

Na mesma linha de orientação e de ação 
fiscalizadora, foram sendo_ criados e postos 
em funcioiiameil.to Tribunais de Contas dos 
Estados. 

Sergipe, todavia, ficou à margem dessa cor
rente histórica e, durante pouco mais de 40 
anos de vida republicana, não possufra Tribu
nal de Contas. 

SOmente, durante a primeira Interventoria 
do General Augusto Maynar~ _Gome_st ~
nheceu Sergipe um Tribunal dessa natureza, 
porém de vida efêmera. Novamente nosso 
Estado ficava ao loilgO da fiscalíz~ção :técni
ca, sendo suas contas apreciadas apenas poli
camento pelo Poder Legislativo. 

Decorreram mais 35 anos sem a existência 
de tão importante e indispensável órgão fisca
lizador. 

Mas, afinal, soou a hora sergipana. 
O então Governador, Dr. Lourivat Bap

tista, ao prOmulgar a Emenda ConStitucional 
n"' 1, no ano de 1969. nela inseriu a criação 
do Tribunal de Contas de Sergipe. E ele mes
mo, pelo Decreto-Lei n9 272, de 23 de janeiro 
de 1970, estabeleceu sua organização, com 
jurisdição em todo o Estado. 

A seguir, num gesto de alto descortino ad
ministrativo, nomeou, S. Ex~ sem preferên
cias partidária~, s_ete personalidades de notá
vel saber jurídico, administrativo, económico 
e contábil, para ocuparem os cargos entãp, 
por lei, intitulados de Juízes. 

Foram eles: Manoel Cabral Machado, seu 
primeiro Presidente, Juarez Alves Costa, Jo
sé Amado Nascimento, João Evangelista Ma
ciel Porto, Carlos Alb'erto Barros Sampaio 
e Joaquim da Silveira Andrade. 

O Ministério Público ESpecial, constituído 
de dois Procuradores da Fazenda Pública jan
to ao Tribunal, foi exercido, inicialmente, pe
los bacharéis Hugo Costa e· JOSé Carlos de 
Sousa. 

Para exercer as funções de auditoria e subs
tituir os Juízes em suas faltas e impedimentos, 
foi criado um corpo de Auditores, sendo seus 
primeiros titulares: Afonso Prado Vasconce
los~ Paulo Gomes Dantas, Alberto Silveira 

Leite, Getúlio Sávio Sobral e Gilson CaJueiro 
de Hollanda. 

Devido à deficiência de prédios estaduais, 
-o COlegiada de Contas teve de funcionar, 
nos éxercícios de 1970 e 1971, usando instala
ções precárias, no 4~ andar -do Edifício "Wal
ter Fr_anco". 

Já no Governo do Dr. P-aulO Barreto de 
Menezes, o Tribunal esteve o_cupando provi
soriamente o" 26~ andar do Edifício Estado 
de Sergipe, enquanto eram providenciadas 
instalações modestas, porém condignas, no 
79 andar do Edifício "Walter Franco", para 
onde se mudou em_-_setemb!o de 1972, e Onde 
permaneceU durante os_ ~ltim~s 17 anos. 

Para encetar suas ativ-idades pioneiras, o 
órgão fi::;calizador teve o seu serviço pessoal 
transferido de outras repartições. Com esses 
desbravadores e mais os que se lhe acrescen
taram depois, veio o Tribunal exercendo as 
suas funções de fiscalização, de julgamento 
e de representação, definidas na Carta Esta
~~~ e em su~_Lei Orgânica. 

Com a transferência da Secr(!taria da Edu
caçáq_ e Çultura para outro próprio estadual, 
durante o Governo do.Dr. José Rollemberg 
Leite, o Tribunal expandiu as suas instala
ções_, ttlhlSfe-nnact para o 4~ andar do mesmo 
prédio a sua Secretaria Geral que, desse mo
do, passou a desenvolver suas atividades com 
melhor desempenho. 

E assim chegamos aO ano de 1988. 
No curso dessa evolução, constatou-se que 

o Tribunal de Contas carecia de maio·r espaço 
·· físico: não era mais o ge:gueno órgão que 

dera os primeiros passos em 1970. 
Colocou-se imperiÇ>so e urgente o proble

ma de uma sede. 
O Govemador João Alves Filho havia 

construído e instalado o Palácio sede da As
-sembléia Legislativa. Surgiu, por razão, uma 
oportunidade para o Tribunal, uma vez que 
o Poder Legislativo, transferido para o seu 
novo, imponente e confortável edifício, deso
cupava para sempre o Palácio ''Fauto Car
doso". 

Tomamos a infciativa de pleitear a cessão 
__ do próprio estadual, até que se possa cons

truir uma sede definitiva; Com- íilstalaçõf:s 
a9equadas, a exemplo dos demais órgãos 
congêneres dos outros Estados. Num gesto 
de alta compreenSão de Governo, o GOver
nador AntoniO Carlos Valadares concordou 
e o então- Presidente Guida Azevedo, após 
ouvidos os seus pares, aquiesceu, tendo a vin
culação ·do Tribunal de Contas com o Poder 
Legislativo. _ 

Deferida;-aUtoriiãda, financi~da e posta 
em exercício pelo Governo do Estado, a re~ 
forma da antiga Assembléia assumiu o aspec
to de uma adaptação condigna, havendo o 
Departamento de Edificaçõ~s Públicas doEs
tado, em consonância com o Serviço do Patri
mónio_ HJstórico, se esmerado em preservar 
aS' características desse prédio, que foi palco 
de t~ntas, lutas políticas e de grandes decisões 
históricas. 

Credite-se o rrtérito dos trabalhos de- ~es
tauração à sensibilidaae dos artistas plásticos 

Walter e ArgOlo, t::ste último sergipanó de 
renomado conceito. 

E o Tribunal de Contas, parcimonioso, co
mo sempre, nos seus gastos, para ali ti'ouxe 
todoo_seu mobiliário, eVitando que se fizesse 
dispêndio supérfluo. -

Em 197ü, .tom a instalaçãO 9-o Tl_ibunal d~ 
Contas, começava-se a escrever uma nova 

_pági_na_da Histói'ia de Sergipe, - -
Neste exato momento, 20 anos depois, do- ,,o 

bra-se essa página do passado árduo e glorio
so, e o Tribunal inicia nova caminhada aden
trando o futuro, com disposição e âniiÍlo forte 
para continuar prestando serviços à comuni
dade sergipana. 

E uma nova época, novos membros, nova 
estrutura, novas atividades, novas atribuições 
conferidas pela nova Constituição. 

Por: Conselheiro José Carlos de Sousa 

PRONUNCIAMENTO DO 
CONSELHEIRO 

JUAREZ ALVES COSTA 

Minhas Senhoras Meus Senhores, 
Esta Corte de Contas está comemorando 

hoje- 20- anos de- existência. E 20 anos não 
é muito tempo, para quem tem vocação- de 
vída longa, como sói acontecer tõtn as insti
tuições que têm papel definião e -existência 
necessária no complexo aparelho do Estado. 

Mas a Administração Superior deste Tribu
nal entendeu que esta data não devia trans
correr em silêncio. Havia motivospara festa 
havia motivos para comemorações. A:final: 
é por volta dos vinte anos que a gente se 
despede da adolescência para ingressar na 
maturidade, desempen_har novos papéis e 
aceitar maiores responsabilidades sociais. 
Dentre esses papéis, está o de assumir os 
?ábitos e os costumes arraigados na socie
dade e o de reconhecer e defender sistemas 
de valores que, em última análise, são o subs
trato das sadias relações entre os homens. 
Assim, 20 anos é tempo de consolidação de 
experiência, é tempo de reconhecimento, é 
tempo de gratidão e é tempo de homenage_ril. 
Por assim pensar, creio, nenhuma outra_data 
seria-mais propícia Para prestarmos esta ho~ 
menagem ao Eminente Senador LouriVal 
Baptista, instituidor desta Corte de Contas 
e que tantOs e tão valiosos serviços tem pres
tado a Sergipe. Homenagem esta que se con
cretiza com a inauguração do seu busto? de 
bronze, no saguão de nossa sede, neste histó-
rico Palácio Fausto Cardoso. __ 

Eminente Senador Lourival Baptista. Para 
um homem afeito a eventos desta natureZa, 
detentor das mais cobiçadas condecorações 
e títulos honoríficos, no Estado e no cenário 
da República, o preito de gratidão, que ora 
Ihe prestam os membros e servidores desta 
Casa, é um gesto muito singelo. E, de fa"to, 
para um homem que consagrou toda sua vida 
à causa pública, à luta pelo bem comum, in
clusive com sacrifícios pessoais, do seu paúi
inônio e até_ do-convívio com seus familiares, 
nenhuma recompensa temporal parece ·bas
tante grande e adeQuada. 
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Nada obstante, Dr. Lourival Baptista, esta 
homenagem é partiCUlarmente muito de 'meu 
agrado, porque sei, partida dos 01ais nobres 
sentimentos dos que fazem o Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe. Convencido 
também estou de que, para o homem público, 
pelo ângulo afetivo da vida, nenhuma sobre· 
paga é mais valiosa do que o reconhecimento 
sincero, do seu trabalho e dos seus méritos, 
pelos seus concidadãos. E tem mais. Tenho 
certeza de que esta homenagem, que pela 
feliz coincidência se ·realiza nesta Casa, há 
de afagar-lhe o espírito e trazer-lhe de volta 
gratas recordações. Foi aqui, na década de 
40, portanto há quase meio século, que Vossa 
Excelência iniciou, na condição de Deputado 
à Assembléia Constituinte de 1947, sua bri
lhante carreir~ política. 

Então, este· Palácio Fausto Cardoso, que 
há de abrigar o símbolo da nossa homena~ 
gero, e que tanto deve falar~lhe ã sensibi
lidade e ao coração, é também silenciosa tes
temunha de sua iniciação na vida pública. 
Nesta mesma sala, Vossa Excelência, jovem 

·inteligente, atuante e arguto, ao lado de ho
mens dignos e competentes como Seixas Dó
rea, Annando Rollemberg, Orlando Dantas, 
Manoel Ribeiro e outros sergipanos não me~ 
nos ilustres, muitos de saudosa memória, 
prestou os primeiros relevantes serviços a 
Sergipe e ao BrasiL 

Hoje, Vossa Excelência retorna a este re
cinto, onde quase tudo está como há quarenta 
anos, com a alma Plena de lembranças e sau
dades, tendo a história como ceiláiío, para 
um reencontro fes_tivo com velhos compa
nheiros, amigos de sempre, auxiliares de seu 
Governo, que aqui se reúnem, aos novos 
Conselheiros e Servidores desta Corte, para 
homenageá~lo e para trazer seu estímulo ao 
homem público, rio seu continuar intrépido, 
pelos caminhos da política, Di! busca da p.az 
e do bem comum. 

Recordo-me, como se o tempo não tivesse 
passado, da sua ascenção ao Governo Esta
dual, nos idos de 1%7. No espírito dos sergi
panos, como era de se esperar, gerou-se um 
misto de ansiedade e esperança. Afinal, sua 
experiência comO administi"ador no setol' pú
f!lico, embora bem sucedida, distava mais de 
20 anos, como Prefeito de sua querida São 
Cristóvão. Atravessávamos um período de 
limitadíssimos recursos financeiros. Nos pri
meiros meses do seu governo, Vossa Exce
lência fora compelido a recorrer ao Minis
tériO da Fazenda e depois ao Banco do_ Nor
deste, para atender à folha de pagamentos 
do funcionalismo. Mas já ao término do pri~ 
meiro ano, sem impor qualquer sacrifício às 
obras sociais ou aos servidores, todos os com
promissos contraídos estavam saldados, e as 
primeiras metas do seu plano de governo, 
pai-a aquele exercício, já se encontravam em 
plena execução. Esses fatos deram aos seus 
auxiliares e à sociedade sergipana a idéia do 
ritmo de trabalho que Vossa Excelência dese
java imprimir à sua administração. · 

Parcimonioso· e intransigente no trato com 
os dinheiros públicos, Vossa Excelência esco~ 
lheu e colocou à frente das Secretarias de 

Estado e demais órgãos públicos homens pro· 
bos, capazes e trabalhadores: Hernani Freire, 
Paulo Barreto de Menezes, Eduardo Vital 
dos Santos Melo, José Amado Nascimento, 
Carlos Alberto Sampaio, Paulo G_omes Dan· 
tas e outros, que o acompanharam no seu 
diuturno e incansável labor. 

Fora notável a sua administração. Ainda 
hoje. 20 anos depois, está assinalada, de for
ma indelével, sua passagem pelo Governo 
do Nosso Estado. 

Sem desejar reduzir a importância de ou
tros programas, também vitoriosos, nos seto
res sociais e económicos, quero pôr-em relevo 
um que, pelo conteúdo, pelo seu poder de 
mobilização, parece-me ter sido a matriz ins
piradora da criação deste Tribunal de Contas. 
Trata-se do programa de assistência às comu· 
nidades interiora-nas, que Vossa Excelência 
mesmo intitulou de "Plano de InteriorizaçãO' 
do Desenvolvimento". Uma experiência iné
dita em Sergipe. 5eria e bem sucedida, que 
induzia as administrações municipais a aplica
rem, com eficácia-e eConomicidade, os recur
sos do Fundo de Participação dos Municípios 
e as transferências do Governo Federal. 

ConhecedOr das dificuldades técnicas e ad
ministrativas da grande maioria das Prefei
turas interioran<is, fato ainda hoje alegado 
por elas, sempre que surpreendidas pelo Tri · 
bunal de Contas, em procedimentos irregu~ 
lares, Vossa Excelência, mediante participa~ 
ção finanCeira do Estado que alc<!-nçava, por 
vezes, até 80% dos investimentos programa· 
dos, tomou possível que muitas obras de real 
interesse social fossem realizadas, sem des
perdício e sem desvio de recursos. Técnicos 
do Estado, das mais diversas especializações, 
sob a Coordenação do Conselho do Desen
volvimento que operava sob a presidência de 
Vossa Excelência, foram mobilizados para 
prestar assistência ao interior. Assistência es· 
ta que, em muitos casos, ia -desde a seleção 
de projetaS e proCedimentoS licitãtórios até 
a fiscalização da obra e a liquidação da despe· 
sa. Dessa forma, ficã.va·assegurado o bom 
e adequado emprego dos recursos públicos 
e atendidaS' as justas reivindicações munici
pais. 

Tenho para mim, Eminente Senador. que 
foi a partir dessa experiência que Vossa Exce
lência sentiu chegada a hora para a criação 
do Tribunal de Contas do Estado. Vossa Ex
celêilcia, por certo, concluíra que não bastava 
arrecadar mais, ou _conseguir mais recursos 
financeiros, através de empréstimos ou con
~ênios, junto aos órgãos federais. Também 
não bastava transferjr recursos aos municí
pios ou às entidades públicas ou privadas. 
Isso não assegurava nem a realização nem 
a qualidade da obra. Era necessário fiscalizar' 
a aplicação desses recursos. Naquela época, 
o Conselho do Desenvolvimento fazia as ve
zes do Tribunal de Contas, ou mais que isso. 
O~cutia preViamente a destínação dos recur
sos do Estado, avaliava o custo social ou eco
nômico do seu uso, acompanhava sua aplica
ÇãO nas diVersas_etapas e, ao fiilal, dímensio~ 
nava <?5 resultados. 

~ •• ·. ~!;_~... ' . .' t 

~·· ... "'FT"-- !~ 

Assim, Senhoras-e Senhores, a criação des· 
te Tribunal de Contas resulta de_ uma decisão 
amadurecida. Ele nasceu sob a égide da pro
bidade administrativa, da parcimónia e da 
intransigência, quanto ao uso dos bens _e di· 
nbeiros públicos. Nasceu para defesa dos 
principias fundamentais da pública adminís
tração no EstadO e nos Municípios. 

Nos primórdios da instalação deste Cole· 
giado, recordo-me dos calorosos e até acirra
dos debates, travados ~ntre os insignes Con
selheiros desta Corte de Contas: Cabral Ma
chal1o, José Amado Nascimento, Maciel Por
to, Moreira Filho, Joaquim Andrade, Carlos 
Alberto Sampaio. hoje aposentados. Todos, 
preocupados em dar maior eficácia à ação 
do Tribunal de Contas, mas esbarrarido sem
pre em limitaçóes de competência: sustação 
de contratos de obra:s e serviços, eficácia das 
nossas decisões, morosidade da justiça e, so
bretudo, na velha questão da "oportunidade 
e da conveniência" da despesa pública, se
gundo a maioria, fora do alcance da aprecia~ 
ção do Tribunal. Operando num ambiente 
resistente ã fiscalização, mormente nos muni~ 
cfpios, onde os orçamentos de exercício não 
passavam de documentos formais, quase 
sempre bastante desfigurados, ao longo do 
período financeiro, nossas dificUldades sem
pre forain imensas. Os desVios de recursos 
nunca foram uma raridade." NossO qua-drO de 
pessoal era exíguo. Nossa legislação era frá-
gil. . 

Por essas razões, é que a Assembléia Na
cional Constituinte criou tanta expe.ctatiVa 
para nós, como de resto para todos os-Tribu· 
nais de Contas do País. Daí porque à. Coristi
fú.iÇão vigé-Iife da qual Vossa Excelência, Dr. 
Lourival BaptiSta, para honra de Sergipe, é 
um dos signatárioo, foi recebida com tanto 
apreço. Nela, o Coriti'Ole Externo ganhou fe· 
levo. Os Tribunais de Contã.s- foram cOntem
plados com instrumentos jurídicos mdhor de
finidos, mais eficazes e_mais ágeiS ao .desem
penllo de suas funções controladoras. Parti
cularmente, temos ainda nossas carências: 
nosso pessoal técnico não tem remuneração 
compatível com o relevo da árdua função que 
desempenha, e Ísto é um grave problema. 

Mas aqui está a sua Casa, Eminente ·sena~ 
dor. Ela cresceu ao longo destes 20 anos·. 
Ampliou-se em termos de pessoal, em espaço 
físico e na abrangência .de suas ações. Porém 
o que mais me satisfaz é vê-la, no seU 20~ 
aniversário, alargando SUas ações e amadure~ 
cendo suas idéias para o cumprimento dos 
seus deveres. OS seuS meiribros e seus técni· 
cos têm consciência de que desmandos e cor~ 
rupções na administraçáo pública são males 
incuráveis. Que é preciso trabalhar com afm
co e denodo, com vista a ajudar o desem
penho do Estado, enquanto mantenedor da 
ordem e da paz e promotor do desenvolvi~ 
menta e do bem~estar socíal. Sabem, além 
d_iss_o, os Senhores membros desta Corte de 
Contas, que o drama da criança abandonada, 
as limitações da saúde pública, da assistência 
educacional, da escassez ac moradia para 
classes de baixa renda, e até as dificuldades 
para obtenção de um emprego estável, tem 
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a ver com o uso inadequado que se faz dos 
recursos públicos. 

É necessário, poís, agir -COntra determina
dos fatos sociais, económicos e políticos que, 
ao longo da República, e agora: mais do que 
nunca, têm forjado a temerária ideologia do 
ter e do poder a todo custo, levanQo indiví
duos menos escrupulosos, à prática ·cte ates 
ilícitos, na manipulação dos recursos públi-
cos. --" 

É necessário ter piesente respostas às ques
tões: por que fiscalizar? Para quem fiscalizar? 
Soinos uma Nação atrasada, embora poten
cialmente rica. Mas jungida a um sistema eco
nômico altamente concentnidor da renda. 
Cerca de 30% da nossa populaç~o desfrutam 
de um padrão de vida de elevado a digno, 
enquanto idêntico percentual morrem á mín
gua do mínimo para a subsistênchL Segundo 
o Prof. Hélio Jaguaribe, dos mais de 20% 
do Produto Interno Bruto, que não são sufi
cientes para o atendimento das demandas so
ciaiS, nein em quantidade nem-em qualidade, 
pelo menos metade, não atinge seus fins. Cer
ca de 50% são consumidos pela burocracia 
adminístr:itivã., pelo P<i.rlsitismo; ôu Sirrip"!es
mente, devorados pela corrupção-. 

Eis por que fiScalizar. - --
Por ~:mero lado, enquanto os no_vos tempos 

prenunciam mudanças profundas na socieda
de: desconcentração da renda, efetivação do 
direito de cidadania e, finalritente, felicidade 
para todos, parcela ponderável da nossa po· 
pulação tem, ainda, a sobrevivência como lllll 
bem tâo escasso. 

É_ para esses que o nosso trabalho é tão 
importante, tão necessáriO~- -

Para lutar contra essa situação, aqui tatn· 
bém estamos nós. 

Com humildade e perseverança, estamos 
seguindo os passos dos grandes sergipanos 
como Vossa Excelência, Dr. Lourival Bap· 
tista, que se não conseguem transformações 
radicais na sociedade, ·ou erradicação- dos 
seus males, também não esmorecem se, ape
nas afastam alguns obstáculos na caminhada 
em busca do bem comum. Nisso, ness-a busca, 
realizamos também o nosso· ideal. 

Sua vida, Eminente Senador, intensamen
te pontilhada de aros e ações voltadas para 
o seu semelhante, expressa, a cada momento 
e em todo gesto, sua grande aspiração pela 
harmonia e pela paz. Aliás, ''PaciftcaÇãO e 
Desenvolvimento" fora o lema do seu Gover
no. 'E foi Desse ·a:ínla: qUe ele tra-nsCoi-reu: 
sem ódios, sem perseguições, sem protecio
nismos e sem· indiferenças. 

Sua postura diimte da vida tem sido uma 
opção pela solidariedade humana. Ideal este 
dos mais nobres na história dos homens. 

Assim procedendo, Vossa Excelência ensi
na a mais bela e mais difícil das artes: a "arte 
de viver". 

Porque, desse modo, à questão maior da 
filosofia existencial ''vale a pena viver?", 
Vossa Excelência responde com altruísmo, 
trabalho, abnegação e sobretudo tolerância. 

'Sem cultivar inimizades nem rancores, sem 
permitir que abtolhos no caminho lhe emba
racem os passos, que os desencantos passa-

geiros lhe tisnem a alma, ou que as decepções 
da vida lhe entorpeçam o_espírito, Vossa Ex
celência mantém acesa e luminosa a chama 
do seu ideal. 

E eu pergunto: de onde Jhe advém tanta 
energia, Em!riente ~enador? E, responden~ 
do, afirmo: sua fonte é a felicidade, ela reside 
em ser feliz, ·ser sempre feliz! 

Vossa Excelência, dentro da magnífica vi· -
·são conceituai de Teílhard de cpardin, é um 
homem leliz._ Teilhard de Chardin identifica 
três movimentos sucessivos na conquista da 
felicidade. Esses movimentos Vossa E"celên· 
cia os tepl- praticadO inteD.samer:tte ao longo 
da ~ua vida. Primeiro, ~ntrando-_se em si 
mesmo, quando procurou o a·pe-rféiçoamento 
huma_no e intelectual, cultivandO o seu espí· 
rito laborioso e os valoi-es- transéeÍldentais. 
A seguir, descentrand.o~se-, isto é, saindo- de 
st,. em direção aos seus semelhantes, culti· 
vando a ·amiZadé, a solidariedade, dizendo 
não_ ao egoísmo e ao isolamento, isto é, cen
trando-se nos outros. E, finalmente, realizan
do-se corno pessoa~ descobrindo o_Absoluto, 
admitindo um SeZ. Superior Como"a râzão úni· 
cada existência humana e, nesse POnto, atin~ 
gind9 a paz e a feliÇidade~ 

Concluindo, Eminente SenâdOr Lourival 
Baptista, se o conheço tãõ benl quanto imagi
no, posso _afirmar que Vossa Excelência ago
ra pOde contemplar, do alto da pirâmide de 
sua existência, os resultados do seu trabalho, 
a belêza de sua obra, a grandeza do seu ideal 

_ ~ di_z:r: sou, fefi~, vai~ a.pena ~iVer. 

_ DÚcll;so_:_PROCURADOR JOSÉ 
.SÉRGIO MONTE ALEGRE 

o Doutor Juarez Alves Costa, economista· e 
professor univefSitãrio de linhagem nobre, 
sem dúvida, a que~ coube, por hon~sa e 
merecida delegação dos seus eminentes pa
res, traçar com esmero e elegância o perfi1 
do ilustre homenageado. ~, 

Gesto de obediência, diss.e·eu, louvável. 
É assim que o reputo. , · 
Sim, porqu~ ninguém desconhece_ que D.o 

Brasil, à semelhança do que tem acontecido 
nos demais países da América Latina, o Po
der Executivo, segundo todo o testemlJllhD 
·isuspeito da experiência, vem se.revf!lando 
freqüentemente esquivo, quandô não insub~ 
misso, à ordem jurídica e particularmente 
hostil aos valores democráticos__jssQ._ a des
peito da reconhecida estima que a esses valo· 
res devotam os. povos do continente,_ decidi· 
damente enpenhados em prpser:var a.cops· 
ciência de si mesmos e a irresistível vocação 
do ser humano para viver em lib.erdade, como 
soberano e- não rebaixado. à condiÇão s~bal
terna de súdito, a quem .se ililpõem dev~res 
oom a mesma facilidade. com que se.neg~m 
direitos. 

Cumprir leis, ·a partir da· Constituição, de 
todas as de maior dignidade~ ~m países ro.mo 
o Brasil, dominado por um· presidencialismo 
exacerbado;.de pouco ou nenhum amadlll;e
cimento democrático, fortemente propen~o 
"à exercer pQder sobre outros tanto quan~o 
a repulsar qualquer poder exercido sobre si", 
que sequer receia o ver~ito da história e 
que encontra nos desleixos,: e _até na .desavi~ 
sada e perniciosa cumplicidade da cidadania, 
o seu mais alíclante: estímulo para descum
prf-las, é atitude que, convenhamos, ultra
-passa de muito as fronteiras do dever para 

SOLENIDADE: · Iocalizar·se nos domínios da· virtude. 

COMEMORAÇÃO DOS VINTE ANOS 
DE INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DE SERGIPE 

Comemora-se hOje, agul e agóra;em ses
são timbrada com' o selo · iliconlundível da 
solenidi\de, os vinte anos de· existência do 
Tribu~;tl de Contas do Estado de Sergipe. 
Atuahnente remodelado pela nova ordem 
ConStifuCiOnal que lhe recoD:hece!l novas e 
adequadas competências, de módO a melhor
mente habilitá-lo à realização dos fins que 
_lhe inspiraram a criação-e a situá-lo bem aci~ 
má de simples conjunto orgânico, dedicado 
a rotineiras verifita:ç6és co:ntábeis da exati· 
dão de rece-!!_as _e desp~s~s públicas. 

-Ao tempo em que se o faz, homenageia~se 

-E apesar de O-direito, de lop_ge a 9r~em 
social maís importante, encorajar compor~
mentos valioSGs à ba·se da imposiçãa de san-

'· ções e não do reconhecimento ao pré-~io, 
tenho para mim que a virtude,-especialnlente 

: a virtude- pública1 deve ser recgmpensada 
' com o aplaUso, e a consideração. alheias, em
. bora não para acendet·a fogueira das tristes 

vaidades humanas, e, siin, para qUe slrva_de 
, exemplo ãs.geraçóes, despertando-lhes para 

um modo de. vida espiritualmente elevado, 
_socialmente estáyel.e politicamente sadi9. 

, . Por isso, .Senador, men,~ por ~evet~ _de 
.'.etiqueta e. mais, bem Õlai~, por inc{eclináyel 

imperativo de consciência, o Ministério Pú
. blico de Cont{ls manifesta-:Se solidário às IJ-o
.- me nagens que lhe são creditadas e o faz ende~ 

reçado dos se.us inelhores votos de congra
tula~es. 

Parabéns, _ _portanto. 

o sue patrono, o ilustre Senador da República 
Doutor Lourival Baptista, personalidade de 
trajetória política das mais bem sucedidas em 
cujo Governo se deu Integral A_catamento DISCURSO DO SENADOR LOU

RIVAL BAPTISTA, NO DIA 26 J)E 
ABRIL NA SOLENIDADE DO 
TRIBUNAL DE CPN.TAS DO ES
TADO DE SERGIPE 

ã Constituição Federal de 1967/69, que torna~ -.~ 
va vinculante __ para os Estados o_ sistema de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária es
t~u_turado nos seus artigos 70 a 72. 

Lamento-estar aqui. neste instante, para 
.inauguração do meu busto e Di lugar de honra 
.deste Tribunal de Contas. Lamento, mas la~ 
mento mesmo! ~eferiria estar aqui inaugu-

Desse louvável gesto· de obediênci~ ·mcon
dicionada, nascia há vinte anos atrás o Tribu
nal de_ Contas Súgipãno, integTado por safra 
de Juízes de boa fama intelectual, ademais 
de moralmente acreditados junto â 'toletivi
dade, da qual o derradeiro remanescente é 

'1 rando não o meu busto, mas inst.:dando o 
: Tribl.lnal_ d~ Contas do EStado de Sergipe. . -
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Isto, Senhores, significaria que eu teria, hoje, 
menos 20 anos ... 

Felizes, porém, os que têm o reconheci
mento de seu concidadãos, do povo de sua 
terra, de tantas e tão ilustres personalidades 
e queridos amigos que aqui se encontram. 

Este momento, meus amigos, é de grande 
satisfação, de grande honra e significado para 
mim e minha família. 

O meu busto, que acaba de ser entronizado 
nesta Casa, simboliza inesquecível homena
gem que me prestam, além .de todas com as 
quais, com benevolência, me vêm distinguin
do os Se-nhores integrantes deste honrado e 
digno Tribunal. 

O Tribunal de Contas do Estado de Sergi
pe, que tive o privilégio de criar pela Emenda 
Constitucional n9l, em outubro de 1969; que 
tive a honra de instituir pelo Decreto-Lei n~ 
272, de 23 de janeiro de 1970, e de instalar 
a 31 de março do mesmo. ano, em_.solene 
momento na sala de reuniões. do Palácio 
"Olympio Campos", foi uma das mais impor~ 
tantes e felizes iniciativas que pude empreen
der _ao longo _de minha vida pública. 

O Tribunal funcionava, ent~o, provisoria
mente, no 49 andar do Edifício "Walter Fran
co" e no ano_ passado mudou-se para suas 
instalações definitivas neste prédio, que abri
gou, outrora, a Assembléia ~egi:slativa do Es
tado de Sefgipe. Portanto, um prédio histó
rico, que foi sede de tão imP,o,rt~antes aconte
cimentos do nosso Estado. 

Vejam, Senhores, que feliz-cOincidência: 
Aqui, neste mesmo prédio, iniciei a minha 

vida pública, eomo Deputado Estadual Cons
tituinte, em 1947. E aqui labute~, como Depu
tado Estadual Constituinte, por quatro anos. 
Este prédio foi doado para ser sede do Tribu
hal de Contas do Estado de Sergipe pelo ope

. ~e digno ~·ov~_rilador )oão; ~(ves Filho. 

a primeira Turma do Tribunal dé: ContaS do 
Estado de Sergipe. E para confirmar que 
"melhor do que o discurso é o exemplo", 
dou sua qualificação: 

Manoel Cabral Machado, bacharel em Di· 
reito, professor -da Universidade Federal de 
Sergipe, ex-Vice-Governador do Estado; foi 
seu primeiro presidente. 

Carlos Alberto Barros Sampaio, contador, 
êconomista, ex·secretário da Educação e Cul
tura de Sergipe. 

JoãO Evangelista Maciel Porto, contador, 
economista, bacharel em Direito, ex-Superi
tendente do INPS. 

João Moreira Filho, bacharel em Direito, 
ex-Deputado Estadual, ex-Chefe da Casa Ci
vil, ex-Assessor Jurídico do Condese. 

Joaquim da Silveira Andrade, bacharel em 
Direito, Procurador da Fazénda, ex-Secre
tário da Justiça de Sergipe. 

José Amado do Nascimento, bacharel em 
Direito, professor da Universidade Federal 
de Sergipe, ex-secretário de Justiça e Inte-
rior. ' ' · 

Também seus auditores eram homens com 
formação superior: -

Paulo Gomes Dantas, técnico de Adminis· 
tração, a quem presto especial homenagem 
póstuma; de saudade, pela sua reconhecida 
lealdade, chefe de família exemplar que foi, 
funcionário meticuloso, _compridor de todos 
os seus d"'veres. _altamente responsável. 

Afonso Prado Vasconcelos, cõntador. Getú
lio Sávio SObr'ai, bacharel em Direito. Alberto 
Silveira Leite, bacharel em 'DiÍeito. Gilson 
Cajueiro de Holanda, ec:onomis~; 

ba mesma categoria eram os Procuradores 
da Fazenda Pública, "José Carlos· de Souza 
e Hugo Costa, ambos advogados, sendo que 
José Carlos de Souza hoje honra este Tribunal 
como seu COnselheiro. l'Ol a senswmdade do ilustre Governador 

António Carlos Valadares que foi igua1mente 
Deputado Estadual neste pr-édio.e Presidente Na relação das pessoas que ·fizeram e fazem 
da Assembléia Legislativa que possibilitou ao atualmente o Tribunal de Contas do Estado 
Tribunal deContas.doEstado'de Sergipe que de Sergipe, não poderia deixar de citar o no-
providenciou a sua· instalação de, tanta impor- me do Conselheiro Juarez Alves da Costa, 
tância histórica" último remanescente da equipe original-em~ 

Sei que dicursos são erifadonhos, exceto passada a 30_-3-1970, quando'da instalação 
para quem .ós pr:onuncia. Mas, pergunto: que do Tribunal. Bacharel em Ciências Econô-
.outra oportunic!a_de há para, registrarmos fa- mieM, professor da Universidade Federal de 
tos e nomes que_ contribuíram para termos, Sergipe, ex-Secretário-Executivo do.Conde-

. hoje, esta realidade? . . . . . se, o Dr. Juarez foi um dos meu$ auxiliares 
Como desejo que todos, aqui, atinjam a diretos quando no Governo do Estado, um 

minhaidade.-:-"queroviveraiqdamuitomais, braço direito que se deStacou pela lealdade, 
como desejo igU:almi!nte a todos que vivam eficiência e discilção, quaiidãde em que nun-
muito mais- sei que compreenderão a im- carne decepcionou. Foidelealembrançades-
portância de tolerarem 'mais um pouco estas ta iniciativa da homenagem que_me prestam, 
breves lembranças. . ,.razão._ porqU:e"'Íaço-o depositário dos meus 

O nosso Tribunal de Contas foi o primeiro, . agrâdeciriil!ntos a todos que honram com sua 
no Brasil, a ser inteiramente C9DStituído por dedicação, trabalho e inteligência a vida deste 
profiossinais de nível superior: são bacharéis egrégio Triburial, e as minhas homenagens 
em Direito, bacharéis em Ciências Econô- a tOdos os pioneiros já aposentados desta Ca
micas, AdmiõiSti-adores de Empresas, Conta- sa. 
dores: ExigêDCia que a Lei Orgânica do Tri- Amizade é coisa pra se guardar dentro do 
bunal, repetindo a Constituição Estadual, fa- peito, diz o poeta-cantor Milton Nascimento. 
zia como requisito para ser conselheiro: ter Para lidar com a coisa pública, exige-se com
um desses diplomas. . petência e honradez, além de qualificação 

Relembro os nomes dos Conselheiros esco- ~•· profissional. Este foi o critério que adotei 
lbiQ.os e nomead~s por mim para integr~em ao nomeá-los. 

E aqui, releinbro é resSalto uni paráifafo 
do pronunciamento que fiz no dia da instala
ção deste Tribunal: 

"Entre vós estão vários amigos a quem 
sou ligado há muitos anos. Afirmo, no 
entanto, que somente a amizade não fez' 
Juiz a n~nhum de vós._Àestima pessoal, 
somaram-se o conhecimento técnico, a 
firmeza de caráter e o empenho em servir 
ao Estado, que para o caso são atributos 
indispensáveis.'' 

Senhoras e Senhores, os meus cabelos 
brancos são sinónimos do tempo que não vol
ta mais! São 43 anos de vida pública, desde 
o dia em que aqui cheguei, no dia 4 de setem
bro de 1943, com cabelos pretos. 

Nestes anos todos, recebi centenas de ho
mengens, tanto de Sergipe COmo -e-in outros 
Estados do Brasil e até internacionais. Títulos 
e condec_orações, recebi-os muitos. Diplo
mas, tenho maiS de duzentos. Es.ta homena~ 
gem, porém, é uma das que me atingem dire
tainehte o CoraçãO. Porque é como ·se fosse 
o reconheci'mento espontâneo do filhO ao seu 
pai; àgradecido. ' · 

Serihores, aproximo-me do final destas 
bievés' pãlavras. Antes, desejo agradecer, 
s~nsibilizado do fundo de meu coração que 
bate forte pelo BrasH, pelo Nordeste e pelo 
nosso querido Estado de Sergipe, por esta 
homenagem que por unanHnidade acabam de 
lhe prestar. EStp. ~ uma ·manifestàç'ãó que ve
·mos tornar-se Cada' vez maiS tara nos dias 
de hoje, quando o homem esqueceu-se de 
dizer ao se·u·semelhànte hiuíto obrigàdo. 

AgradeÇo, também, multo ~ensibili'zado, a 
·presença de tão ilustres J:fersonalldades ·que 
visitam esta-caPital e que deixaram·seus·afa
zeres, talvez até adiando incumbências de sua 
responsabilidade, para prestigiar esta soleni
dade de homenagem a um homem público, 
a um pollt\co, que na r~al,dade !je c_op.sidera 
maís 'Um cictadão con;au11.1,. i).á, 43. ~no_.s.fas~
nado pelo empenho de servir aos ~ep.s ço,ndi
dadãos, ao_ s_eu Estago e ao Pafs~ proCl,lr.ando, 
indistintamente, faZer. o bem se~ ·oi)l~r a 
quem. 

A todos, muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a-tratar, vou encerrar 
a presente sessão, desigí]ando para a sessão 
ordinári~ çle seg1,1nda-f~ir3. a seguinte • _ 

. ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 35, 
DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336., c, do Regimento Intempl _ _ 

Díscussão, eni turno único, do Projeto de 
Leí do Sena(lo n• 35, de 1990 - Comple
mentar, de autoria do Senador Márcio Lacer
da, que dispõe sObre o-adicional ao Imposto 
de Renda, de que trata-o inciso II do .. art, 
155 da Constituição Federal, tendo 

PARECER PRELIMINAR, de Plenário, 
da Comissão -
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- • ~fali Econdmkos, solicitando au
dil!ncia da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

2 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 23, DE 1986 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 376, c, do Regimento Interno) 

Díscussão, em tUrno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 23, de 1986 (n•121/86, 
na Câmara dos Deputados), 'que aprova o 
texto do acordo s.obre sanidade animal em 
áreas de fronteiras, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo -da República da Colômbia, a 16 
de julhp de 1.985 {dependendo de parecer). 

3 
· PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 9, DE 1988 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art:;(376, e, do Regimento Interno) 

DiscuSsão, em turno único, ·do Projeto de 
Decreto Legislativo n\) 9, de 1988 (n'? 10/88, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do acordo báSico entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Programa 
de. Alimentos da Organizaçâo das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura -
FAO- referente à ajuda do programa mun
dial de alimentos, celebrado em Brasília, a 
2 de fevereirO de -1987, tendo 

PARECER, sob n•296, de 1989, da Comis-sio - ... 

- de ConstJtuição, Justiça e Cidadania, pe-
la constituciOnalidade e' juiidiCidáde. · 

(E dependendo de parecer, qUarifõ ao mé
rito, da Comissão de Relações Exterioreso e 
Defesa·Nacional.) 

4 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n<?' 5, de 1989, de 
·autoria do Sena~01: Nelson· Olmeiro e outros 
Senhores Senadores, que dispõe sobre a re
~uneração dos Deputados Estaduais e dos 
Vereadores. 

5 

. DiscusSão, ~m primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição 1+9 6, de 1989, de 
autoria do S~nadór Marcos Mendonça e ou
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constit'ilciona:l prevendo a cria
ção e definindo _a competência do Conselho 
NacioD.al de Remuneração Pública. 

6 

Discussão, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à ConStitUição n9 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato d~s Disposições COns.titucionais 
TransitóriaS da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Está encerráda a sessão. 

(U11anta-s~ a s~ssão' às 13 horas.) 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 47, DE 1990 

O Presidente do Sen&do' Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 21 de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
oesso n• 002.869/90-0 

Resolve aposentar, voluntarfamente, Ma· 
ria Nilza Pereira da Silva Portocarrero, Ana
lista Legislativo,· Classe "Especial'', Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
"a", da Constituição da República f:edera
tiva do Brasil, combinado com os artigos 515, 
inciso II; 516, incisO I; 517, inciso IV e 488, 

_ §_ 4~, do RCgufamento Adlll;inístrativo do Se'
Uadº-Fedenll bem como o artigo 11, da Reso~ 
lução n9 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 
Sen~do Federal, 19 de_ abril çle 1990. -

Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreçlo 
do DCN, Seçao II, de 21-4-90: 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 68, DE 1990 

O Presidente do Senaçlo Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, do conformidade_ com a delegação de 
competência que lhe foi outorgatla pelo Ato 
da Comissão Diretora.n9 2, de~ de abril de 
1973, e tendo em vista Q que consta do Pro
cesso n• 003.215/90-3, 

Resolve aposentar, voluntariamente, 
Adão da Costa Nunes, Analista Legislativo, 
Classe "Especial", Padrão UI, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuição da Rfipública Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 515_, inciSO II; 516, 
íncíso I; 517, inCisO IV e 488, § 4~; do Regula
mento Administrativo do Senado Federal 
bem comQ o _artigo 11, da Resolução n9 87, 
de 1989, com proventos integrais, observado 
o artigo 37, inciso XI, da Constituição Fe-
deral. · 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente d_o Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 69, DE 1990 

O PresidCnte do Senado ·Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorg~:ida pelQ Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso·n9 001.936/90-5 

Resolve aposentar, voluntariamente, Ne
reu_Silva Rolim, Analista Legislativo, Classe 
"Esped3.1", PadrãO III, do Quadro Perma.: 
nente do Senado Federal, nos termos do arti
go 40, inciso III, alínea a; da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi-

nado com os artigos 515, inciso II; 516, inciso 
I; 517, inciso IV e 488, § 49; do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal bem como 
o artigo 11, da Resolução n~ 87, de 1989, 
com proventos integrais, observado o artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, em 11 de maio de 1990. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO Pl!.ESIDENTE 
N9 70, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal! no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que'lhe foi oUtorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n9 003.066/90-8, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Cân
dida Maria Piragibe Graeff~ Analista Legisla
tivo, Classe "Especial", Padrão III, do Qu3 .. 
dro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40, inCiso III, alínea a, da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 520, e 488, § 49; 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal bem como o artigo 11, da Resolução 
n9 87, de 1989, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, à razão de 28/30 (vinte 
e oito trinta avos) do seu vencimento, obser
vado o dispOsto no artigo 37, inciso X_I, da 
ConstituiÇão Federal. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
· N• 71, DE 1990 

O PreSidimte -do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso n9 001.036/90-4, · 

Resolve toinar sem efeito, a partir de 9 
de março de 1990, o Ato desta Presidência 
n9 21, de 1990, publicado no Dláriodo-Con
gresso, Parte II, de 10 de março de 1990, 
que concedeu aposentadoria voluntária' aJo
sé FrancisCo de Souza Outra, Analista Legis
lativo; Classe "1'"; Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso 111, alínea a, da Consti
tuição da República I:'ederativa do Brasil, 
Combinado oom os artigos 515, inciso II; 516, 
inciso I; 517, inciso III e 488, § 49, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal 
bem como o artigo 11, da Resolução 87, de 
1989, com proventos íntegrais, observadno 
o artigo n9 37, inciso XI, da Constituição Fe-
deral. .1. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. -- i. 

Senador Nelson_'_~_!l_n:'e~ro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 72, DE l99o 

O Presidente do Senado Federal, nO uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade Com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
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da Comissão Diretora · n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e -telldo em vista o que consta do Pro
cesso n" 004.295/90-0, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Ma
noel Pompeu FHho, Analista Legislativo, 
Classe "Especial", Padrão IIJ, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, aUnea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos 520 e 488, § 4~; 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal bem como o artigo 11, da Resolução 
n~" 87, de 1989, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, ã razão de 33/35 (trinta 
e três trinta e cinco avos) do seu vencimento, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 73, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegaçá_o 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 constã do Pro
cesso fi0 002.732/90-4, 

Resolve aposentar, voluntariamente, The
reza Carmelita Souto _Nóbreg_a, Assessor Le
gislativo,-SF-AS-3, Parte Especiãl do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
ao artigo 40, inciSo lii, alínea 8, da Consti
tuição da República Federativa do Brasit, 
combinado com os artigos 515, inCiso II; 516, 
inciso I; e 488, § 4~; do Regtilamérito Admi
nistnitivo do SenaâO Federal bem como o 
artigO 11, da ResOlução n~' 87, de 1989, com 
proventos integrais, Qbservado o artigo 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de maio- de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRES!I>ENTE
N~ 74, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental ê Fegulariie-n
tar, de conformid~de co_m __ a deJegação de 
competência qüe lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o-que consta do Pro
cesso n" 004.289/90-0, ·- -

Resolve aposentar, voluntariamente, Gu3.~ 
nair Gomes Via(, Analista Legislativo, CfasSe 
"1'", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do artigo 40, inci
so III, alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arti
gos 515, inciso-n;· 516; illciso I; 517, h1ciso 
IV e 488, § 4~; do Regulamento Adminis_
trativo do Senado Federal bem como o artigo 
11, da Resolução n".87, de_1989, com prove-n-
tos integrais, observado o artigo 37, inciso 
XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal,"ll de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 75, DE 1990 

O Presídente do Senado Federal, no uso 
da sua competê-n-cia regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
compe~êncía que_ lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComisSãO Dfretoia no 2, de 4 de ab:dl de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 000.99U90-2, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Nel
son Cleomenis Botelho, Analista Legislativo, 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do Brasit, 
combinado com os artigos 520 e _488, § 4~; 
do Regulame_nto Administrativo do Senado 
Federal bem como o artigo 11, da Resolução 
nD 87, de 1989, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, à razão de 33/35 (trinta 
e três trinta e cinco avos) do seu vencimento, 
observado o disposto em seu artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federa_!. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 76, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora ng 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 004.149/90-4, 

Resolve aposentar, voluntari;~mente, Her
mes Franco dos Santos, Analista Legislativo, 
Classe "ESpecial", Padrão lU, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos tennos 
do artigo 40, ínciso III, alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, 
ç~:un_bjo_a_d_q_c_om os artigos 520 e 488, § 49; 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal bem como o artigo 11, da Resolução 
n\' 87, de 1989, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, â razão de 32135 (trinta 
e dois trinta e cinco avos) do seu vencimento, 
observado disposto no o artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. -
Senador Nel_son Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 77, DE 1990 

O PreSidente dO Senado Federal, no uso 
da sua co~~Ctência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora em sua 7~ Reunião Or
<filiáríaL~ealizada_em 24.de abril de 1990 eo 
que consta dos Processos n~~ 012260/89~4, 
014137/89-5, 016497/89-9 e 004535/90-1, 

-_Resolve demitir, por justa causa, a servi· 
dora Lei! a Siqueira de Oliveira, Analista Le· 

gblativo, Classe ''T'. Padrão III, Oo Quadro 
Permanente do Senador Federal. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. -
Senador 1'\elson Carneiro, Presidente. 

PORTARIA 
N9 9, DE 1990 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso das sua<; atribuições regimentais, 

Resolve: · · 
designar José Ben{cio Tavares da Cunha 

Melo, Assessor Legislativo, Antonio Carlos 
Simões Assessor Legislativo e Alaylson Ri
beiro Pereira, Assessor Legislativo, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem Comis
são de Inquérito incumbida de _apurar os fatos 
constantes dos ProcessoS n..s 003039/90-0 e 
0!5107/89-2. 

Senado Federat, 3 de maio de 1990. -
Senador Mendes Canale, Prime"iro-Secretá
rio. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

7' Reunião realizada 
em 9 de maio de 1990. 

Às dez horas do dia nove de maio de mil 
novecentos e noVenta, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, 
sp_b a Presidência do_ Se:nhor Senador Jorge 
Bornhausen, com a presença dos Senhores 
Senadores: João Calmon, Severo Gomes, 
MÕisés Abrão, Cid Sabóia, Odacir Soares, 
Leu rival Baptista, José Richa, Irapuan Costa 
Jr., Márcio Lacerda, Mário Covas, José Fo· 
gaça, Ronaldo Aragão, Ronan Tito, Jamil 
Haddad, Dirceu Carneiro, Meira Filho, Luiz 
Viana Fitho, Mauro Benevides, Aureo Me
lia, Mansueto de Lavor, Teotónio Vilela Fi
ll10, Raimundo Lira, Carlos Alberto, Leite 
Chaves e Francisco Rollemberg, reúne-se a 
Comissão de_Assuntos Económicos. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores: AJuí:zio Bezerra, Edison 
Lobão, Marcondes Gadelha, Olavo Pires, 
Carlos De'Carli, Roberto Campos e Maurício 
Corrêa. Havendo número regimental. o S_e
nhor Presidente declara abertos os trabalho~, 
.dispensando a leítura da Ata da r~uníão ante
rior, que é dada por aprovada. A seguir. o 
Senhor Presidente 09munica que a presente 
reunião Bes_tina-se à eleição do Presidente da 
Comissão de Assuntos Econômicos, conce
dendo a palavra ao senhor Se_nador Ronan 
Tito para uma questão de ordem. Prosseguiu· 
do, o Senhor Presidente da início à votação, 
convidando os Senhores Senadores_ José Ri
cha e Márcio Lacerda para _escrutinadores. 
Procedida a votação, o Senhor Senador Jorge 
Bornhausen comunica que o Senhor Senador 
Severo Gomes fOi eleito Presidente da Co
missão de Assuntos Económicos; teo.do _vota
do vinte e um Senhores Senadores, registra
ram-se dezoito votos favoráveis, doís votos 
nulos e um voto em branco. Em seguida, 
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o Senhor" Senador Jorge B_ornhausen cumpri
menta, o Senhor Senador· Severo Gomes, ~ 
o convida a assumir a díreÇão dos trabalhos. 
Dando continuidade ao's trabalhos, o Senhor 
Pi'esidente conCede a palavra ao Senhor Se
nâ.dor RaiqtundO Lira. Em seguida, o Senhor 
Presidente confere a j)alavraao_Senhor Jo_rge 

BornbaÕsen, relator do PLS ri1' 190/89, pafa 
que leia o seu parecer. Não havendo quem 
queira fazer uso da palavra, o Senhor Presi·. 
dente procede ã votação da matéria, sendo 
aprovado o pareCér do relator nos termos 
das emendas que apresenta e contr~rio às 
~~~ndas de, ,rienário d~ n~ 1 e 2. Constei· 

tando a a~sênci3. de quorum, o Senhor Presi
dente encerra a reunião âs onze horas e cih· 
qüenta minutos, lavrando' eu, Dirceu Vieiia 
Machado Filho, a presente Ata que, lida e 
Pelo Senhor Presidente, -Senador Severo 
Gomes, ~Presidente. 
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SENADO FEDERAL . ' ' ''·' ... 

I.- ATA DA 52" SESSÃO. EM 14 DE 
MAIO DE 1990 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 --A viso do Ministro da Saúde 

- N" 359/90, encaminhando informa-
ções prestadas pelo Instituto-Nacío"nal de 
Assistência Médica _e_ Previdência Social 
e pela Secretaria Executiva do Ministério 
da Saúde sobre quesitos constântesdó Re· 
querimento n"7/90, de autoria do senador 
Ronaldo Aragão. 

1.2.2 - Mensagens do Governador do 
Distrito Federal. 

N" 65/90-DF (n·• 38/90-GAV, ni ori· 
gem), submetendo à deliber<!;ção do Sena
do Federal. o Projeto.de Lei do DE n" 
28/90, qué' altera a Leí n·• 49, de 25 de 
~utubro de 1989, e dá outras providên
Cias. 

N'"66/90-DF (n" 39/90-GAG. ria ori
gem). submetendo à deliberação âõ Sena
do Federai o Projeto de Lei do -DF n" 
29190, que ·altera disposittvo- do Decre
to-Lei n~ 2.244, de 14 de fevereiro de 1985 
e dá outras providências. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Mensagem 0''71187 (n" 97/87, na ori-

gem), encaminhando ao Senado Federal 
proposta de reassentamento de ex-ocu
pante de área indígena, através de aliena
ção de terra do domínio da União situadas 
na Reserva Indígena Pimentel Barbosa, 
no Estado do Mato Grosso. 

SUMÁRIO 
-Projeto de Lei do Senado n'l 367/90, 

que dispõe sobre e_leições para Prefeitos. 
Vice-Prefeitos ·e- Vereadores -dos novos 
~ufli.dpio~ -criac!o_s P!!ia Çon~tjt\li,Ção Es
tadual. 

-Projeto de Lei do Senado n" 307/89, 
q_ue altera a ~ed_ação aos arts. 43, 44, 47, 
;54, 77, 81, 83,_87. 93, e açrt;SeÇ(;:nta pará
grafo ao art. 121 do Decreto-Lei n" 2.848, 
de 7 de dezembro de_ 1940, com redação 
dada pela Lei n" 7.209, de 11 de julho 
de 1984 (Código Pe:nal), os quais dispõem 
sobre formas restritivas de liberdade e in
terdição de direitO- rio homocídío'. 

-Projeto de Lei do Senado ·n" 235/89, 
que altera disposiiiVos- da' Lei n" 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, que institui 
o Código Nacionar de Trânsitõ: 

-Projeto de Lei do Senado _n·' 356189, 
que dispõe scibre denú-nCiã.S de irregula
ridades perante o_ TdburiS.l de Contas da 
União. · -

..:... Projeto de Lei do Senado n" 54/88, 
que dispõe sobre o Ouvidor-Geral e dá 
outras ·proviqências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 352/89, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas construtoras que córitratarem 
com o· serViço públicO, a admitirem esta
giários e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 10/87, 
que altera a Lei n'.' 6.045. de 16 de maio 
de 1974, e dá outras providências. 

--Projeto de Lei do Senado o" 32/89, 
_que autoriza o PQder Executivo a instituir 
a Furidação Urtiv~rsidade Federal do To
cantins e dá _outr~s providências. 

-- Proje.to de Lei do Senado n" 
257/89-Complementar, que define a ciáu· 

suJa de relevante i9-teresse público da 
União para fins _de ocupação, domíilio ou 
posse das terras indígenas, ou exploração 
das riquezas naturais do solo. dos rios e 
dos lagos neles existentes e dá outras pro
vidências. 

-Questão de ordem suscitada pelo Sr. 
Senador DirCeu Carneiro na sessão de ins
talação dos trabalhos da Comissão MiSta 
constituída para d<lborar o Código de De
fesa do Consumidor, argüindo a inconsti
tucionalidade e a inobservância dos pre
ceito~ contidos no Regimento Comum 
quando da criação da aludida· Comissão. 

1.2.4 - Comunicã.ção da Presidência 

-Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Lei do DF n'\28 e 29/90, 
lidos anteriormente, e ao Pro'jetode Lei 
do Senado n~ 257/89-Cómplementã.r. 

1.2.5- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n" 46/90, de 
autoria do Senador _Mauro Benevides, 
que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores civis da União, das Autarquias, 
dos Territórios Federais e das Fundações 
Públic-a~. previsto no art. 39 da Consti
tuição, e dá outras providências. 

1.2.6- Ofícios 

- N"! 28/90, do Presidente da Comissão 
.de Constituição, Justiça e Cidadania, co
municando a rejeição 'do Projeto de Lei 
do Senado nu 367/89, que dispõe sobre 
eleições para PrefeitoS, V ice~ Prefeitos e 
Vereadores dos novos municípios criados 
pelas constituições,estaduais. · 
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PASSOS PORTO 
Otretor·Geral do Senado Federo I 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

. CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
D~retor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Otretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

- N" 29/90, do Presidente da Comissao 
de Constituição, Justiça e Cidadania, co
municando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n~ 307/89, que altera a redação 
dos arts. 43. 44, 47. 54. 77, 81. 83, 87, 
93 e acrescenta_ parágrafo ao art. 121 do 
Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, com redação dada pela Lei n" 
7.209, de 11 de julho de 1984 (Código 
Penal), os quais dispõem sobre penas res· 
tritivas de liberdade e interdição de direi
tos no homícidio. 

-Nu 30/90, do Presidente da Comissão 
·de Constituição, Justiça e Cidadania, co
municando que detiber~u pelo arquiva
mento do Projeto de Lei do Seriado n' 
10/87. que altera a Lei n" 6.045: de 16 
de maio de 1974. e dá outras providências. 

- NJl 31 a 35/90, do Presidente da Co
missão de Constituição, Justiça e Cida
danüi comunicando a aprovaÇão dos se--_ 
guintes projetas: 

-Projeto de Lei do Senado n" 32/89, 
que autoriza o Poder Executivo a iilstituir 
a Fundação Universidade do Tocantins 
e dá outras proVidências. 

- Projeto de Lei do Senado no 54/88, 
que dispõe sobre o Ouvidor-Geral e dá 
outras providência. 

- Projeto de Lei do Senado _n~ 352/89. 
que dispõe sob{e a obrigatoriedade da~ 
empresas construtoras que contratarem 
com o serviço público a admitirem esta
giários e dá outras providências. . 

-Projeto de Lei do Senado n" 235/89, 
que altera dispositivos da Lei no 5.108, 
de 21 de setembro de 1966. que institui 
o Código Nacional de Trânsito. 

-Projeto de Lei do Senado oH 356/89, 
que dispõe sobre denúncias de irregula
ridades ou ilegalidades perante o Tribunal 
de Contas da União: 

1.2. 7 - Comunicações da Presidência 

-Arquiva~ento em definitivo do Pro
jete de-1.ei -dO--Se-nade-n!'-"61/89 .-

- Abertura de prazo de 5 dias para 
interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que os Por
jetos de Lei do Senado n!" 10/87, 54/88, 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÃFICO 00 H-F'EOEIUU. 

Dl.f.NO 00 CONGIIESSO IIIACIONAL 
1mpres5o sob a responub•hd•de da Meu do Sen-'o Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ........................ , ................... , ............... Cr$1.069100 

32.235.307,352 e 356/89, sejam aprecia
dos pelo Plenário. 

- Téi-ln~no do prazo parã interposiçã-o 
de recurso no sentido de inclusão em Or
dem do Dia do Pro'ietode Lei do Senado 
n\' 290/89: ê[Ue altera o art. 1" da Lei n" 
7.320, de 11 de junho de 1985, que dispõe 
sobre a antecipação de comemoração de 
fei'iadoS e dã oUtrás· prOvidên-cias. A Câ; 
mara dos DePutadOs. -

1.2.8- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURJV AL BAPTISTA 
....:.. Ç.óinbáte·ã-0 tabagismo. PrOjeto de re
solução de autoria de S. Ex~ que protbe 
o uso do fumo em dependência do Se
nado_. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Entrevista do Líd.er d_o_ Governo na Câma
ta do Deputados, Deputado Renán Ca
lhelros. publicada em órgão da Imprensa; 
sobre ·o.Plano Brasil Novo, 

1.2.9 - Ofício _d_o~ Goyernador de Ro
raima 

- N" S/17/90 (n" 1/90-GAG, na ori· 
gem), encaminhando o Projeto de Lei do 
Senado n" 47/90, que autoriza o Poder 
Executivo à aOrir-creditOs ã.didonais até 
o limite de Cr$ 5.800.000.000,00. 

~ . 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n'·' 35, de 
1990-Complementar. de autoria do Sena-

-"'- -'dor Márcio Lacerda, que dispõe sobre o 
adicional ao lrt:Jposto de Renda, de que 
trata o inciso II do art.l55 da Constituição 
Federal. 

Retirado da pauta. 
Projeto de Decreto Legislativo n" 23, 

de 1986 (n" 121/86 na Câmara dos Deputa-. 
do_s), que aprova o texto do acordo sobre 
sanidade animal em áreas de fronteiras, 
celebrado entre o GovernO da República 
Feâerativa do Br?sil e o Governo da Re
pública da Colômbia, a 16 de julho de 
1985. Discussão encernida, após parecer 
favorável da comissão comPetente. fican
do a votação adiada nos termos regimen
tais. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 9, de 
1988 (n'·' 10/88, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo básico 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e Q Programa de Alimentos da 
Organização das Nações Unidas para Ali& 
mentação e Agricultura- FAO -, refe· 
rente à ajuda do programa mundial· de 

-Alimentos. celebrado em Brasília, a 2 de 
fevereiro de 1987. Discussão encerrada, 
após aparecer favorável da comissão com· 
petente, ficando a votação adiada nos ter& 
mos regimentais. -

_Proposta de Emenda à Constituição n" 
5,_de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhõres Senadores. 
que dispõe sobre a remuneração dos De· 
putados Estaduais e dos Vereadores. Dis
cussão encerrada, voltando à Comissão 
Especial para exame da emenda apresen· 
ta da. 

Proposta de Emenda à COnstituição n" 
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo-ao texto cOnsti· 
tucional prevendo a criação e definindo 
a competência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Oiscussão encer
rad_a, ficando a votação adiada nos termos 
regimentais. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio 
Lace.rda.e_ outros Senhores Senadores, 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Dísposiçóes Constitucionais Transitórias 
da ConstitUiçã_Q Federal. Oiscussão encer
rada, ficando a votação adiada nos termos 
regimentais. 

1.3.1 - Dis_cursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA YA 
-Protesto contra a tese proposta e defen
dida pelo Presidente da honra da organi
zação humanitária, Medicins Dumond, 
Mé_di.o Patrik Aebulard, após regresso de 
reeén-te--mis.são-nas -res-ervas -dos -fndios ia~ 
nomami. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
-Considerações sobre o Porjeto de Lei 
do Senado n'·' 46/90, de autoria 'de S. Ex:•, 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) ~Terça-feira 15 1949 

lido na presente sessão, que dispõe sobre 
o regime jurídico dos servidores da 
União, das Autarquias, dos Territórios 
Federais e das Fundações Públicas. 

SENADOR HUMERTO LUCENA 
- Projeto de lei a ser apresentado por 
S. Ex~, que isenta do Imposto de Renda 
o lucro imobiliário de imóvel residencial 
e dá outras providências~. 

SENADOR MANSUETO DE LA~ 
VOR -Recebimento, pelo Sr. Presiden
teda República, de relatório da Sudene 
com o levantamento da situação ·cte mais 
de 300 municípios do Nordeste a(etados 
pela seca. Ferrovia Transnordestina. 

SENADOR EDISON LOBÃO - 30 
anos de jornalismo de GilbertO Amaral. 

1.3.2 - Comunfcaçõe~ da Presidência 

Término- do prazo para apresentação 
de emendas aos Projetas de Lei da Câma· 
ra ri' 60, 65, 71/89 e 1190. Projeto de Lei 
do DF n~ 75/89 e Projeto de Resolução 
n• 17/90. 

Convocação de sessão conjunta a reali
zar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N9 35/&9 (Republicação parcial) 

3- ATOS DO PRESIDENTE DO SE· 
NADO FEDERAL 

- N•, 283/89 e 37/90 (Républicaçôes),~ 
78 a 80/90 ~ 

4- PORTARIA DO DIRETOR-
GERAL DO SENADO FEDERAL 

- N• 8190 
5- MESÁ DÍIÍ.ÉTORA 

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

~ 7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 52" Sessão, em 14 de maio de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa, Nabor Júnior e Antônio Luis Maya 

ÀS 14 #ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Alufzio Bezerra- Nabor Júnior -Jarbas 
Passarinho- Antônio Luiz Maya -Alexan
dre Costa - Chagas Ro-drigues - Mauro 
Benevides - Marcondes Gadelha - Hum
berto Lucena--:- Ney Maranhão -Mansueto 
de Lavor - Francisco Rollemberg - Lou
rival Baptista- Ruy Bacelar-João Calmou 
-Nelson Carneiro - Pompeu de Sousa -
Márcio Lacerda- Affonso Camargo ..;__José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A lista de presença acusa o comparedmcnto 
de 20 Srs. Senadores. Havendo número regi· 
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossós 
trabalhos. 

O Sr. 1" Secretáiío prOcederá à Iéft.ura do 
Expediente. 

.é lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
A VISO DO MiNISTRO DA SAÚDE 

N~ 359190, de 19 do corrente, encaminhan
do informações prestadas pelo Instituto Na
cional de Assistência Médica e Previdência 
S!Jcial e pela Secretaria Executiva do Minis
tério da Saúde _sobre quesitos cqnstantes do 
Requerimento n" 7. de 1990, de autoria do 
Senado Ronaldo Aragão. 

MENSAGENS 
DO GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL 

MENSAGEM N• 65, DE 1990-DF 
- (N~-:JST90~GAG, na" origem) 

Brasl1ia, 11 de maio de 1990 
Excelentíssimo Senhor Presidente_ do Se· 

nado Federal, · 
N_o 11so da prerrogativa concedida pelo art. 

3", mctso I, da Resolução n" 157, de 1988; 
do Senado Federal, tenho a honra de encami
nhar a Vossa Excelência o anexo projeto de 
lei que altera a Lei n" 49, de 25 de outubro 
de 1989, e dá outras porvidéncias. 

- -A referida lei, nos seus arts. 9? e 10, ao 
nomear as Regiões Administrativas do Dis
trito Federal, lnencionou, entre as demais, 
a "Região Administrativa Plano Piloto", e 
não "Brasília" como anteriormente era desig
nada. 

Estudos posteiiores, demonstraram a im
propriedade da denominação, vez que o "Pla
no Piloto" corresponde ao projeto t?açado 
para a cid~de, na concepção do eminente ar
quiteto Lúcio Costa e que foi consubstan
ciado no conjunto urbanístico de Brasl1ia. 

Recentement~ .. por despacho do então Mi
nistro da Cultura, foi publicada no Diário Ofi
cial da União cje 13-3-90, retificada n DOU 
de 14-3-90, a homologação do "tombamento 
do Conjunto Urbanístico .de Brasília, cons
truído em decorréncia do Pfano Piloto, traça
da para a cidade". 

A persistir a mudança da nomenclatura 
consagrada de "Bras11ia" para "Plano Pilo
to", tornar-se-ia necessária a alteração de to-

da dO(..llmentação; estudos, projetõs,levanta· 
menteS de dados físiCOs;-ecOnõmicos, sociais 

' e estatísticos, registras cartoriais, códigos de 
endereçamento postal (CEP), circunscrição 
judiciárias, dos órgãos policiais e tantas ou
tras ativida'des que utilizam o nome "Brasí
lia", com todas as implicações previstas para 
uma retificação de tal vulto. 

Assim, não pode sef substituído e omitido 
o nom~ da cidade de Brasília, razão por que 
no proJeto em anexo consta a alteração do::; 
arts. 9" e 10 da Lei'n·• 49, de 25 de outubro 
de 1989, na forma proposta. 

É-acrescido ao Í"eferido art. 9'., § 2". com 
o objetivo de consignar, claramente, que a 
divisão administrativa: do Distrito Fedetal, na 
forma constante dâ lei, não implica em altera
ção da área de preservação do conjunto urba· 
nístico de Brasília. constituldo em decorrén· 
~ia d<? Plano Piloto traçado para a cidade. 

Tal dispositivo torna-se necessário visto 
que, anteriormente, todo o traçado do Plano 
Piloto estava inserido na Região Adminis
trativa de Brasília. Com a criação, pela Lei 
o." 49/89, da Região Administrativa do Cru· 
zeiro, essa também ::-~range parte dQ_ Plano 
Piloto, bem como, as áreas correspondentes 
ao Jardim Zoológíco e Candangolândia, que 
foram ínseridas na Região Administrativa do 
Núcleo Bandeirante. 

Desta forma, o projeto do Plano Piloto, 
a que se refere o art. 38 da Lei n" 3. 751, 
de 13 de abril d~ 1960 e seu Decreto Regula
mentador n1' 10.829, de 14-10-87, permanece 
uno, nos limites para ele estabelecidos, sendo 
o que o conjunto urbanístico dele resultante. 
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está devidamente preservado conforme tom
bamento referido nesta mensagem. 

Ê. também, adkmado ao mencionado arti· 
go um parágrafo terceiro, pelo~ qual fica con
signado_ que, a cada Região Administrativa 
referida, corresponderá uma Administração 
Regional, chefiada por um Administrador 
que ocupará um cargo de natureza _especial, 
sendo pois, sua designação de_ livre escolha 
do Governador, como ocorre cotn os demais 
ocupantes de cargos dessa natureza. 

Finalmente, o argumento decisivo, que su
pera todos o~ já expendidóS-, respaldando a 
modíficação ora proposta, é a referência no 
§ 1~ do ari. 18 da Constituição Federal, pro
mulgada em 5 de outubro de 1988, à Brasllia 
como Capital Federal. sendo, pois, inadmis
sível a sua substituição pela terminologia Pla
no Piloto, quando da alteração das Regíões 
Administrativas em que se ·ctivide o Distrito 
Federal, consignada na Lei n" 49, de 25 de 
outubro de 1989. 

Pelo éxposto, submeto o projeto em anexo 
à Consideração dessa Casa, contando com a 
inestimável colaboração de Vossa Excelência 
e dos digníssimos componentes da Comissão 
do Distrito Federal e de todos os demais Ex· 
celentísismos Senadores. -- Wanderley Va
llim da Silva, Governador do Distrito Federal 
em exetcício. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N9 28, DE 1990 

Altera a Lei n• 49, de 25 de outubro 
de 1989, e dá outras providência<;. 

O Senado _Federal decreta: 
Art. 1~ A Lei n" 49, de 25 de outubro 

de 1989, passa a vigorar coin aS- seguir:ites 
alterações: 
I-Fica alterado o caput do art. 9", sendo· 

lhe acrescidos os parágrafos 2" e 3'', renume
rando-se o respectivo parágrafo único como 
parágrafo primeiro, conforme redação a se· 
guir: 

"Art. 9'' O Distrito Federal é divi
dido em doze Regióe"s- Adininistrativas: 
Brasaia, Cruzeiro, Guará; Núcleo Ban· 
deirante, Gama, Samambaia, Taguatin· 
ga, Ceilândia, Brazlândia, Sobradinho, 
Planaltina e Paranoá. 

§ 1\' Os limites--das Regiões Admi· 
nistrativas de que trata este artigo in· 
cluindo áreas urbanas, rurais e de expan
são urbana, serão fixados por ato do Go
vernador. 

§ 2~ A divisão administrativa do 
Distrito Federal, ria (QiffiiCOnstante 
desta lei, não implica em alteração da 
área de preservação do conjunto urba· 
nístico de Brasília, constituído em decor· 
rência do Plano Piloto traçado para a 
cidade. 

§ 3\' A cada Região Administrativa 
corresponderá uma Administração Re· 
gional chefiada por um Administrador, 
de livre nomeação do Governador, esc o~ 
lhido entre pessoas de reconhecida ido· 
neidade, a quem corresponderá o cargo 
de natureza especial - Adminitrador 
Regional." 

II - O caput do art. 10 passa a vigorar 
COm a seguinte- ied<iç-ão: -

"Art. 10. Para fins de implantação 
das Administrações Regionais de Brasí
lia, de Samambaia e do Paranoá, são 
criadas, na Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal. as seguintes funções." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data 
de s'uá publicação. 

Art-. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão do Distriro Fedqal.) 

MENSAGEM N' 66, DE 1990-DF 
(n~ 39/90-GAG. na origem) 

:Srasi1ia, 11 de maio de 1990 
ExcelentfsSimo Scnhcir Presidente. do Se

nado federa_}: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência para apresentar, na forma do anexo, 
projeto de lei. 

Visa o projeto que ora submeto a Voss 
Excelê:ncia, alterar a forma de provimento 
dos Cargos de Subprocurador-Geral do Di~
trito Federal, da ·carTeira de Procurador do 
Díitfito Federal, fazendo com que pa~se a 
ser por prõmoção pelos critérios de antigui
dade e merecimento, cm contraposição à for· 
roa vigente, exclusivamente por promoção 
pelo critério de merecimento. 

Justifico a inicíativa pelo preconizado na 
própria Constituição Federal que, ao estabc· 
lecer critérioS de promoção, relativamente à 
área jurfdica, fixa a dualidade de critérios, 
merecimento e antiguidade, alternadamente. 

Ressalto, ainda, que a proposição torna 
mais justa as promoções, permitindo àqueles 
que servem ã administração por muito tempCJ 
e não tenham tido, por razões diversas, opor
tunídade de galpar o posto final da carreira, 

·o faÇãm. -- -
Proponho também, como espelhado no 

projeto; que a Primeira promoção, á partir 
da vigência da lei, seja pelo critério de anti
guidade_. Justifico esta eleição de preferência 
por terem sido, até a presente data, todas 
as promoões efetivadas em obediência ao cri
térío de merecimento. 

Com estas juS.tificãtivl:i:S, reci,ueirO a Vossa 
Execelência a submissão do anexo projeto 
de lei ao descortino e decisão dos seus dignos 
pares, ao mesmo tempo em que propugno 
por sua ·apórvação. 

Valho-me da oportunidade para renovar 
ã Vossa Excelência, e aos ilustres membros 
dessa Câmara Alta, meus protetsos de admi
ração e respeito. - Wanderley Vallim da Sil· 
va, Governãdoi"do Distdto Federal, em exer
cício. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 29 DE 1990 

Altera dispositivo do Decreto-Lei n• 
2.244, de 14 de fevereiro de 1985 e dá 
outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1~ O § zo, art, 1'', do Decreto-Lei 

n\' 2.244, de 14 de fevereiro de 1985, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2" Os cargos da carreira de Pro
curador do Distrito Federal, vagos ou 
que vagarem, serão providos: os de Sub
procurador-GeraJ do Distrito Federal, 
mediante promoção. alternadamente, 
pelos critéríoS de antiguidade na classe 
e: merecimento, de titulares de Cargos 
de 1~ Categoria; os desta Categoria, me
diante promoçá9. alt~rna_damente. p~los 
critérios de antiguidade na classe e mere
cimento, de titulares de cargos de 2• Ca
tegoria; e os desta Categoria, mediante 
concurso público de provas e títulos, en· 
tre bacharéis em Direito de comprovada" 
idoneidade moral." 

Art. 2'-' Para o primeiro provimento de 
cargo de Subprocurador-Geral do Distrito 
Federal, após a vigência desta lei, a pro~oção 
obedecerá o critério ria _classe, 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4'·' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão" dO Distrito Fedefal.) 

PARECERES 
PARECER N• 130, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre Mensagem na 71, de 
1987 (n• 97 de 15-4-87, na origem), encaM 
minhando ao Senado Federal proposta 
de reassentamento de exMocupante de 
área indígena, através de alienação de 
terras do domínio da União situadas na 

-Reserva 1Ddígena Pimentel Barbosa, no 
- Estado de Mato Grosso. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
--A Mensagem n" 71. de 1987, foi encami
nhada pelo Excelentíssimo Senhor ex-Presi
dente da República, José Sarney, para apre
ciação do Senado Federal, juntamente com 
Exposição de Mo ti VOS no 85i87' do, Sc:nhor 
ex-Ministro de Estado da Reforma e dô De
senvolvimento Agrár-io, Dante Martins de 
Oliveira. 

A referida Mensa.gem Presidencial contém 
proposta de reassentamento de ex-ocupante 
da área indígena. através da alienação de ter
ras do domínio da União com área superior 
a Três mil hectares. 

Esclarece a M~n,sagem n" 71/87 que a alie
nação propo!'.ta deverá ser feita com dispensa 
de licitação conforme autoriza o Decretd n" 
85.687, de 2 de fevereiro de 1987. O benefi
ciário, Sr. Paulo Lemos dos Santos, discrimi
nado na relação anexa ao decreto acima cita
do, publicado no Diário Oficial do dia 4-2-87, 
optou no snetido de que a área de 19.665,93 
ha a ele assegurada pelo Decreto n" 
85.687/87, fosse deStacada da "Giebex lriri", 
situada no município de Colíder, Estado de 
Mato Grosso, de propriedade da União Fe
deral. 

A g~ensagem fqi encaminhada ao Senado 
Federal, em 23-4-87, obedecendo ao estabe
lecido no art. 171 da Constituição Federa! 
de 1969" 
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Tendo em vista que a matéria de iniciativa 
do Poder Executivo não foi apreciada antes 
da promulgação da Constituição ora vigente, 
retorna ela a este órgão para reexame na con· 
formidade da deliberação da Presidência do 
Senado Federal em 27-3-89. 

Sobre a proposição estabelecia o art. 171 
da Constituição Federal de_ 1969:._ 

"Art. 171. A lei federal disporá so· 
bre as c-o-ndições de legitimação da posse 
e de preferência para aquisiÇão, até cem 
hectares, de terras públicas por aqueles 
que ao tornarem produtivas corn·o seu 
trabalho e o de sua família. 

Parágrafo único. Salvo para execu
ção de planos de reforma agrária, não 
se fará, sem prévia aprovaçãO do Senado 
Federal, alienação ou concessão de ter
ras p1iblicas com área superior a 3.000 
(três .nil) hectares.,. 

Atualmente, consoante a nova Carta Mag
na, a competência passa a ser do Congresso 
Nacional conforme se depreende da leitura 
do art. 49- item XVII: 

"Art. 49. é da competência exclu
siva do Congresso Nacional: 

XVII -aprovar, previamente. a alie
nação ou concessão de terras públicas 
com área superior a dois mil e quinhen
tos hectares." 

Estabelece ainda o art. 64 da Constituição 
Federal promulgada em 5-10-88: 

"Art. _ 64. _A disCusSão e votação dos 
projetaS de lei de lnkiatív"a do Presidente 
da República, do Supremo Tribunal Fe
deral e dos Tribunais Superiores terão 
início na Câmara dos Deputados." 

Salientamos ainda que- a Cariá Magna vi
gente no país em seu art. 188 estabelece Con
dições para a alienação ou concessão de terras 
públicas, determiando: 

"Art. 188. A destinação de terras 
públicas e devolutas será compatibiliza
da com a política agrícola e com o plano 
nacional de reforma agrária. 

§ 19 A alienação ou a concessão, a 
qualquer título, de terras públicas com 
área superior a dois mil e quinhentos 
hectares a pessoa física ou jurídica, ainda 
que por interposta pessoa, depenederá 
de prévia aprovação do Congresso Na
cional. 

§ 2° Excetuam-se do disposto no 
prágrafo anteriora as alienações ou as 
concessões de terras públicas para fins 
de reforma agrária." 

Entendemos que não há conformidade da 
matéria com os príncfpios da nova ordem 
constitucional brasileira que tratam da ques
tão da alienação ou concessão de terras pú
blicas. 

Assim sendo, opinamos no sentido da resti
.tuição 'da Mensagem n~ 71/87 (n" 97/87 na 

o·rfgem) ao Poder Executivo para que se for 
o caso, reerivíé a propostá ao Congresso Na
cional atendeq_do aos pressupostos contidos 
na Lei Maior vigente. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1990. 
___:Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Ju
tahy Magalhães, Relator- João Lobo- Má
rió Maia - Afonso A ri nos - Franscisco R o· 
llemberg - Afonso Sancho - Mauro Bene· 
vides - João Calmou - Severo Gomes -
Carlos Patrocínio. 

PARECER N" 131, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado no 367, de 1989, que "dispõe so· 
_bre _eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores dos novos Municípios cria
dos pelas Constituições Estaduais". 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 
Trata-se de projeto de lei de autoria do 

ilustre SenadOr Moisés Abrão, dispondo so
bre eleições para Prefeitos. Vice~ Prefeitos e 
Vereadores dos novos Municípios criados pe
las Constituições Esta(juais. . 

É matéria eleitoral, incluída, assim, entie 
aquelas de competência legislativa da União, 
nos termos do are. 22, item I, da Constituição 
da República. Ex-vi o art. 48, da Lei Funda
menta!, cabe ao Congresso Nacional, com 
a sanção do Presidente da República.--- não 
exigida para o especificado nos artígos 49, 
51 e 52~ dispár sobre as matérias de compe
tência da União. E a iniciativa-das leis com
plementares e ordinárias,-segurido o art. 61 
da Lei Maior, cabe_ a qualquer membro ou 
Cólnissão da Câmara dos Deputados, do Se
nado Federal ou do Congresso Nacional, ao 
Presidente da República, ao_Supremo Tribu· 
nal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador~Geral da República e aos cida
dãos, na forma e nos casos nela previstos. -

- Está o prOjeto em exame enquadrado no 
campo do Direito Eleitoral, encontrando-se 
o _seu autor entre aqueles a quem assegura 
a Carta Magna a iniCiatiVa das leis. 

Colidem, no entanto, as normas propostas 
c_Óm a regra estatuída no art. 16, da Consti
tuição da República de 1988, verbls: 

Art. 16. A lei que altera o processo 
eleitoral só entrará em vigor 1 (um) ano 
após sua promulgação. 

SomOs, assim. pela rejeição do Projeto de 
Lei do Senado Federal n" 367, de 1989, por 
sua inconstitucionalidade, por força do art. 
16, da Lei Fundamental brasileira. 

Sala das Comissões; 10 de maio de 1990. 

-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente -
Carlos Patrocínio, Relator - Chagas Rodri
gues -- Jarbas Passarinho - Francisco Ro
llemberg- Jutahy Magalhães- João Lobo 
- Afonso Arinos - Mário Maia - João Cal
mon - Aluízio Bezerra. 

PÁRECER N• t:\2, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei no 
307/89, que "altera a redação dos arts. 
43, 44, 47, 54, 77, 81, 83, 87, 93, e acres
centa parágrafo ao art. 121 do Decre~ 
to-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
com a redação dada pela Lei n" 7.209, 
de 11 de julho de 1984 (Código Penal), 
os .quais dispõem sobre formas restritas 
de liberdade e interdição de direitos no 
hOmicídio." 

Relator: Senador Ney Maranhão 
O projeto de lei sob análise, de autoria 

do ilustre Senador Mendes Canale, propõe 
uma mais severa aplicação da Justiça Penal 
nos crimes de trânsito. 

A alteração ao Código Penal vigente tem 
o objetivo de refrear o generalizado descaso 
dos condutores pelas _cautelas na direção de 
veículo automotor e pelas regras técnicas de 
dirlição, motivador de cantos acidentes quase 
sempre fatais. 

Com vistas a uma ação mais repressiva do 
Estado contra tão graves delitos, a proposta 
contém as seguintes medidas: 

1. A interdição do direito de dirigir veículo 
deve ser também permanente, conforme dis
punha o Código Penal de 1940 (incisos I. II, 
UI e IV do art. 69), alterado pela Lei n" 
7.209/84, que tornou·a interdição apenas tem
porária. 

2. As pen"as de interdição de direitps não 
devem ser substitutivas das penas privativas 
de liberdade, nos crimes de trânsito. Elas se 
aplicam cumulativamente. como penas aces
sórias a estas. 

3. A concessão de suspensão condicional 
da pena e o livramento condicional repre
sentam benefícios concedidos apenas aos 
condenados por crimes de menor relevância, 
vedada a sua concessão aos criminosos reinci-
dentes. . 

Como se vê, o projeto sob exame procura 
oferecer alternativas para o aperfeiçoamento 
dos instrumentos jurídicos de contenção do 
crime, conferindo-lhes maior força coativa. 

Contudo, em que se pese o elevado propó
sito da medida, cabe-nos tecer as conside· 
rações que se seguem. 

A Constitução vigente _dispõe, nos incisos 
XLVI e XLVII, b, do art. 5u: 

"Art. 5" ······--·········--······-······· 
XLVI - a lei regulará a individua

lização da pena e adotará, entre outras, 
as seguinte; 

e- suspensão ou interdição de direi
tos; 

XL VII- não haverá penas; 

j,' ~-d~-~~;át~~- p;q;ét~~~;: ............ ·-
Tais dispositivos constitucionais nos indu

zem ao entendimento de que a proposta, por 
pretender instituir interdição permanente de 
direitos, não encontra· respaldo na Consti
tui,ção vigente que, ao conferir novos direitos 
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e garantias fundamentais aos cidadãos, vedou 
a aplicação de penas de carátcr permanente 
ou perpétuo. 

Por esta razão, impõe-se a supress~o, no 
art. l" do projeto, das referências ao inciso 
II do art. 43, ao caput do art. 47, ao inciso 
UI do art. 92 e ao parágrafo úniCo do art. 
93, todos do Código Penal. 

Quanto ao art. 2" do projeto, sugerimos 
que. pelo mesmo motivo, dê-se nova redação 
aos parágrafos 6" e 7" a ~erem acrescidos ao _ 
art. 121 do Código em referência. 

À vista, também, do óbiCe ~cima apon
tado, entendemos que deve ser aprimorada 
a redação proposta para o ínsiso N do art. 
92do mesmo Código, a fim de que a inabili
tação, naquele caso, seja apneas temporária. 

Concluindo, em razão do mérito e re(e
vância da matéria, somos favoráveis à apro
vação do projeto de lei em tela, com as emen
das abaixo especificadas, que objetivam o seu 
aperfeiçoamento. 

EMENDA N'l 

Suprima-se no art. -p, ·ao projeto, as refe· 
rências ao incisO II do art. 43, ao art. 47, 
ao inciso 111 do art. 92 e ao parágrafoún~co 
do art. 93, todos do Código .Penal. 

EMENDA N'2 

No art. 2° do projeto, dê-se aos parágrafos 
6u e 7?, a serem acrescidos no art. 121 do 
Código Penal, a s_eguinte redação: 

"Art. 121. 

§ 6" No homicídio culposo de trânsito, 
quando o agente é condenado em sen· 
tença irrecorrível: 

Pena- detenção de 1 (um) a 3 (três) 
anos e suspensão de autorização ou de 
habilitação para dirigir veículo por prazo 
igual ao da condenação. 

§ 7~ no caso de reincidência: 

Pena - detenção de 2 a 4 anos e sus
pensão de autorização ou- de habilitação 
para dirigir vefculo por prazo igual ao 
da condenação." 

EMENDAN'3 

No art. J!' do projeto, dê-se ao inciso IV, 
a ser acrescido ao art. 92 do Código Penal, 
a seguinte redação: 

"Art. 92. 

........... -·~·········-·~~-·-~ -----·-.... 
IV - a inabilitaçao temporária para 

dirigir veículo, por prazo ígual ao da con-

denação, nos crimes culposas de trân
sito, quando houver reincidência." 

----Sala __ das COmíssôes, 10 de maio de 1990. 
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente - Ney 
Maranhão, Relator - Carlos Patrocínio -
Mário Maia - Afonso Sancho - Mauro Be
neYides- Jutahy Magalhães - Afonso San
cho - Afonso Arinos - Mauro Bene\•ides 
- João Camon- Severo Gomes. 

PARECER N• 133, DE 19!10 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (competência terminativa), 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 
235/89, que "altera dispositivos da Lei 
n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
institui o Código Nacional de Trânsiton, 

Relator: Senador Ney Maranhão 
--NaTóriil::fre-gímental, vem a exame da Co
miSSãO-de CC:mstituição, Justiça e Cidadania 
o Projeto de Lei do Senado n1' 235/89, que 
propõe a alteração do art. 4" e seu parágrafo 
2" da Lei n~ 5.108/66, com a finalidade de 
Íncluir um representante da Federação Na
cional de Distribuidoras de Veículos Auto· 
motores- Fenabrave -no Conselho Nacio
nal de Trânsito. 

A alteração ao textgo legal apresenta a se· 
guinte JusTifiCãÇão: . 

"Sendo o Conselho Nacional de Trân
sito 6igão máximo normativo de coorde
. nação-da Política Nacional de Trânsito, 
e observando-se a preocupação de nele 
estarem representados membros das 
principais classes que direta ou indireta
mente estão ligados à problemática do 
Trânsito Nacional e Indústria Automo
bilístiCa do País, torna-se essencial a in
clusão da Federação Nacional de Dist:ri~ 

-buidoras de Veículos Automotores -
Fenabrave, como membro técnico e poli
ticamente capacitada para contribuir pa
ra o aprimoramento da PoHtica Nacional 
de Trânsito em toda a sua extensão. 

Um importante segmento, que con· 
grega 19 (dezenove) Associaç6es de 
Marcas e_4.200 (quatro mil e duzentas) 
Distribuidoras, a Fenabrave não pode 
abster-se de_ propor sugestões e provi· 
dêncías, -razão pela qual apresentamos 
o presente projeto." 

À proposição, no prazo regimental, não 
fOram oferecidas emendas. 

Ante o exposto, reconhecemos, quanto ao 
mérito, a legitimidade da medida, uma vez 
que a entidade tem representatividade a nível 
nacional e reúne condições de oferecer cola
boração técnica ao Contran, razões por que 
somos favoráveis ao acolhimento do projeto, 
que se encontra de acordo com a boa técnica 
legislativa e não enfrenta óbices de natureza 
jurídico-cOnstitucional. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1990. 
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Ney 
Maranhão, Relator - Mauro Benevldes -
Afonso Sancho - João CalmÔn- Severo Go
mes - Francisco Rollemberg- Carlos Patro
cínio - Mário Maia - Juatahy Magalhães 
- Afonso Arinos. 

PARECER N~ 134, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 356, de 1989, que "'dispõe soM 
bre denúncias de irregularidades perante 
o Tribunal de Contas da União". 

Relator: Senador Loepoldo Peres 
O ilustre Sendor Pompeu de Sousa vem 

de apresentar, com fundamento no art. 61 
da Constituição da República, o anexo Proje
to de Lei do Senado nu 356, de 1989, que 
"dispõe sobre denúncias de irregularidades 
perante n Tribunal de Contas da Uni.ão". 

Em linhas gerai~. o projeto estabelece que: 

1") a denúncia poderá referir-se a qual
quer pessoa física, órgão ou entidade que 
utilize, arrecade, guarde,gerencie ou ad
ministre dinheiros, bens e valores públi
cos ou pelos quais a União responda, 
ou que, em nome desta, assuma obriga
ção de natureza pecunária;-

2") o denunciante não poderá sofrer 
qualquer punição, salvo nos casos de 
comprovada má-fé; 

3°) o poder de inspeção _do Tribunal 
de Contas da União se estende âs unida· 
des administrativas dos Poderes Legisla
tivo, ExecUtivo e Judiciário e, se a de
núncia refe-rir-se a contrato com pessoas 
jurfdicas de direito privado, as inspeções 
ou auditorias poderão abranger os regis
tras contábeis e demais documentações 
dessas pessoas; 

4~') no caso de indício veemente, o Tri· 
bunal de Contas poderá determinar â au· 
toridade competente o afastamento do· 
denunciado do cargo, empregou o fun
ção,_ até que sejam ultimadas as apura
ções. 

A propOSição ein análise veio -a -iume em 
decorrência do preceito constitucional que 
prevê a iniciativa de qualquer cidadão, parti· 
do político, associação ou sindicato, Como 
parte legítima para, na forma da lei, &enun
ciar- irregularidades ou ilegalidades peran~e 
o Tribunal de Contas da União. 

O nobre autor, a propósito de justificar 
sua proposta, cujO objetivo precípuo é o de 
completa exeqüibilidade ao preceito constitu
cional, expende as considerações que. em for
ma de exerto, são transcritas a seguir: 

"Matéria de tamanha significação, 
não pOderiamos mais postergar a devida 
prOP.Qsitura da medida legislativa ten
dente a torná-la realidade. 

Realmente, o trato da coisa pública, 
a boa ê regular aplicação dos dinheiros 
públicos são assuntos que se impõe- pe· 
rante todos quantos têm o Clever cívico 
de administrar o património público em 
benefício da coletividade. 

A malversação de rendas públicas ou 
a aplicação indevida de dotações orça· 
mentárias são práticas que devem ser 
combatidas por todos os homens de bem, 
e a apresentação desse projeto, antes de 
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ser um dever parlamentar, é_ um ..:ontri
buto à prática do bem cOmum." 

Mérito do Projeto 

Na conformidad~ do disposto no art. 71 
do Estatuto Fundamental, compete ao Tribu
nal de Contas da União:f 

I- apreciar as contas anuais do Presi
dente da República, mediante parecer 
prévio, para julgamento do Congresso 
Nacional; 

II -julgar as contas dos administra
. dores e demais responsáveís por dinhei
ro, bens e valores públicos; 

III - apreciar~ para fins de reg~tro, 
a legalidade dos atas de admissão de pes
soal, bem como das aposentadorias, re
formas e pensões; 

IV - raelizar, por iniéi_ativa própria, 
da Cãmpra dos Deputados, do Senado 
Federai; 'de Comissão TéCnica ou de In
quérito, inspeções e auditorias; 

V -fiscalizar as contas nãcionais das. 
empresas supranacionais; 

VI- fiscalizar a aplicação de recursos 
repassados pela União, mediante convê
nios. 

Esse rol de competência, sinteticamente 
acima transcrito, Constitui elenco de regras 
normativas auto-aplicáveís·:·Ad6mais, são 
atribuições que se cúmprem _nórrriàlmente ao 
longo do exercício financeiro, perailte o gran-

• de universo dos órgãos-e entidades da admi
nistração públi<:a, num espectro que vai desde 
a mais simples unidade administrativa até a 
grande empresa estataL _ 

A competência para o exercícío dO controle 
externo deConente de denúncia é de natureza 
especial e excepcional. É o próprio contri
buinte, é a própria sociedade organizada que, 
atenta e vigilante, constata a irregularidade 
e conclama o Tribunal, para que investigue, 
encontre e puna exemplarmente o faltoso. 
Esta regra C<J"nstituCiOriill-aepende, assim, de 
norma regulamentar para sua completa exe
cutoriedade, 

Por todo isso, conclui-se que o projeto, 
além de constitucional, jurídico e de boa téc
nica legislativa, é também opo·rtuno e morali
zante, visto que é tempo de se pór cobro 
à desonestidade que há muuito campeia nas 
mais diversas esferas do Setor Público. 

Pela sua aprovação. 
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. -

Cid Sãbólã de CarValho, PreSidente - Leo
poldo Peres, Relator- Afonso Ar i nos- Jua
tahy Magalhães - João Lobo - _ Aluízio Be
zerra - Mário Maia - Mauro Benevides -
João Calmou - Jarbas Passarinho - Carlos 
Patrocínio - Francisco Rollembere. 

PARECER N• 135, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justi!:a 
e Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado 
n• 54, de 1988, que Hdispõe sobre o Ouvi~ 
dor-Geral e dá outras providências". 

Relator: Senador Jamil Haddad 
O presente projeto dê .lei de autoria do 

nobre Senador Marco Maciel e que "dispõe 

sobre o Ouvidor-Geral e dá outras providên
cias'' volta a esta Comissão para revisão, ten
do em vista as propostas de emendas àS pro
postas, oferecidas pelo Senhor Presidente do 
ConselhO Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Dr. Ophir C3.1vancante. 

A proposi~ãõ esfâbelece __ que a função d~ 
Ouvidor-Geral seria "a execução das fiscali
zação e controle dos atos da Administração 
Pública". Medida Constitucional e oportuna, 
pois vishimhra a· nécessidade da criação' em 
nosso País, de um mecanismo capaz de prote
ger os direitoS do cidadão contra Uma exau_s
tiva burocracia oficial, a exemplo do que Já 
vem ocorrendo em diversas nações com exce-
lente.'i r_esultadQs.. -=--

Em 21 de setembro de 1989, por ocasião 
da prime"íra âpreCíação do projeto pela Co
missão de Constituição, Justiça _e Cidadania, 
o ilustre Senador Maur(cio Corrêa apresen
tou requerimento perante a comissão no sen
tido de: convidar o Dr. Ophir Cavalcante para 
prestar- depoimeiltõ Sq~r~-~ matéria, tendo 
este- ComparecidO em 12 de outubro do mes· 
mo ano. O Presidente da Ordem então, depôs 
favoravelmente ao projeto apresentando su
gestões de emendas que visem ao seu aprimo
ramento. 
_ Inicialmente, sugere seja criada, pelo pro

jeto, a Ouvidoria Geral, que funcionaria co
mo instituição jml.tõ aõ Legislativo, e não 
apenas os cargos de Ouvidor e Ouvidor Subs-
tituto. -

Em seguida, o ilustre Presidente da Ordem 
sugere sejam·'mOdificados os parágrafos do 
art. 1'' do projeto, no sentido de permitir que 
a. função de Ovidor-Geral não seja privativa 
de membros do Ministério Público e nem de 
advogados ou bacharéis em Direito. Além 
disso, pretende melhor definir o proc-esso de 
escolha do Ovidor-Geral. 

Considera, ainda, a necessidade de "ga
rantir ao Ouvidor-Geral a competência para 
oferecer denúncias perante o Tribunal de 
Contas da União", razão por que sugere o 
acréscimo de um parágrafo ao art. 5". Propõe, 
também, nova redação ao art. s~, que trata 
da distribuição_ do Ouv_idor-Geral, visando a 
protegê-lo contra eventuais perseguições po
Jítico-partidárias. 

Finalmente, propõe o Presidente da Or
dem o acréscimo de urt:~ __ artigo_ ao prpjeto, 
para que- o Ou\,-idor-Gera1 possa contar com 
D.s....meios necessários ao pleno desempenho 
de suas funções. 

Julgamos as mudanças propostas plena
mente constitucionais e oportunas, e assim, 
acatamos as sugestões de emendas formula
das pela Ordein dos Advogados do Brasil. 
Desta forma, oferecemos ao Projeto de Lei 
n" 54, de 19~8. as seguintes emendas. que, 
se aprovadas, trarão bom aprimoramento à 
proposição inicial:-----

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N'' 54, DE 1988 

Emenda n• 1 

Dê-se ao art._ r" do projeto a seguinte reda
ção: 

Art. lo Fica instituída a Ouvidoria Ge
ral, junto ao Poder Legislativo, com i fina!i
dade de fiscalizar e controlã.r oS a tos da Admi· 
nistração Pública, ressalvada a competência 
de outros órgãos. 

Emenda n• 2 

Dê-se ao§ 1~do art. 1~ do projeto a seguinte 
redação: 

1) Na execução das funçÕes referidas_ neste 
artigo, atuará o Ovidor-Geral, que será esco
lhido pelo Congresso Nacional para um man
dato de 2 (dois) anos, renovável uma única 
vez, entre cidadãos brasileiros, com 21 anos 
ou mais de idade, idoneidade moral, elevada 
conduta e destacada .ituação em favor da ci
dadania e dos direitos civis. 

Emenda n• 3 

Dê-se ao§ 2udo art. l"do projeto a seguinte 
redação: 

2) A Mesa do Congresso Nacional abriiá 
prazo para receber indicações de nomes atra~ 
vés de .entidades de sociedade ciVil, elabo
rando posteriormente uma lista tríplice a ser 
apresentada ao Plenârio que eScolherá em 
votação secreta e por maioria absoluta de 
votos, o Ovidor-Geral. 

Emenda n• 4 

Acrescente~s.e_ ao art. 1'.> do projeto o se
guinte § 3o: . 

3) Recaindo a escolha sobre servidor públi
co ou membro de carreira jurldica, será o 
mesmo imediatamente cedido pelo respec
tivo órgão para o exercício das funções pre
vistas nesta lei. 

Emenda n• 5 

Dê-se ao art. 3" do Projeto a seguinte reda
ção: 

Art. 3~-o Ovidor-Geral será substituído, 
nos seus impedirrientos, pelo Ouvidor Sub!.ti
tuto, escolhido, conjuntamente com aquele, 
nas mesmas condições estabelecidas nos pa
rágrafos 1 o e 2~ do art. 1" 

Emenda n?6 

Acrescente-se ao aTt. s~> do- P~ojeto um § 
21' renumerando-se como § 11' o atual pará-
grafo único. -

1) Poderá, ainda, demandar em juízo na 
defesa de legltimos interesses comunitários, 
bem como daqueles de que são titulares rele
vantes segmentos sociais, entidades represen
tativas de sociedade ou individuais, ainda que 
carecedores de açõa na forma do disposto 
no Código de Processo Civil, em casos tais 
como: 

a) proteção ao consumidor; 
b) preservação do patrimànio histórico, 

cultural e artfstico; · 
c) defesa das condições ecológicas. 
2) Compete ao Ovidor-Geral apresentar 

denúncias sobre ilegalidades ou irregularida
des da Administráção Pública ao Tribunal 
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de Contas da União, as quais serão obrigato
riâmente processadas e julgada1. 

Emenda n~7 

Dê-se ao art. s~ do projeto a seguinte-reda-
ção: ~, ' -

Art. s~ Mediante proposta justificada da 
Mesa, o Congresso Nacional poderá, pelo vo~ 
to da maioria absoluta de seus membros em 
votação secreta, destituir o Ovidor-Geral em 
qualquer tempo. 

Emenda ne 8 

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 
9'-', renumerando-se·os demais: 

Art. 91' Compete ã Mesa do Congresso 
Nacional prover os meios necessárioS ao _pteno 
desempenho das funções do Ovidor-Geral. 

Brasília, 24 de abril de 1990.- Cid Sabóia 
de Carvalho, Presidente - Jamil Haddad, 
Relator - Aronso Arinos - Luiz Viana -
Odacir Soares - Roberto Campos - Chagas 
Rodrigues - Olavo Pires - Jutahy Maga
lhães - Maurício Corrêa - Meira Filho -
Mauro Benevides - Leite Chaves. 

PARECER N• 136, DE 1990 

Da Comissão de Coristittição, .)ustfi;a 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 352, de 1989, que dispõe sobre 
Ha obrigatoriedade das empresas cons
trutoras que contratarem com o serviço 
público, a admitirem estagiários e dá ou~ 
tras providências." 

Relator: Senador Márcio Lacerda 
De iniciativa do nobre Senador Lourem

berg Nunes Rocha, o Projeto de Lei do Sena
do no 352, de 1989, objetiva regulamenta-r 
a obrigatoriedade de admissão de estagiários 
dos cursos de engenharia e arquitetura pelas 
empresas construtoras que contratarem com 
o servíço público. 

A Constituição Federal, em seu artigo 205, 
dispõe: · · 

"Art. 205. A educação, direito de to· 
dos e dever do Estado e da Famüia, sàá 
movida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desen· 
volvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e Stl.a qualifi
cação para o trabalho." 

O estagio curricular é Parte· integrante do 
processo de aprendizagem e a formação pro· 
fissional deve ser a síntese dos conhecimentos 
teó~ricos e práticos adquiridos pelo estudante. 

A importância do estágio não se _resume 
apenas na contribução para a formçaão de 
mão-de-obra mais especializada para o mer
cado de trabalho, mas, principalmente, por 
se constituir em espaço onde se realizam ele
mentos que estimulam o desenvolvimento 
científico. :t: através da prática que os. dados 
da realidade sãoconhecidos, questionados e 
experimentados. E é, neste. sentido. que teo
ria e prática se entrelaçam numa única dinâ
mica capaz de provocar a emergência de um 
novo momento histórico para a ciéncia. 

Este~ são.-no nosso entender, os dois as· 
pectos primordiais que --devems e r conside
rados ao ac analisar o estágio curricular. 

Os dispositivos constantes dopresente pro· 
jeto de lei não contrariam as normas que re
gem o estágio de estudantes de estabeleci
mentos de ensino superior, contidas no De
creo n~ 87.497, de 18-8-1982, que regulamen
ta a Leio" 5.494, de 7-12-19n, em v1g"6r no 
País. 

Pelas razões acima expostas e consideran
dO que a proposição em exame não enfrenta 
óbices de naturea regimental e constitucio· 
nal, somos de parecer favorável à sua apro· 
vaçãÔ. --

_Sala das Comissões, 10 de maio de 1990. 
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente -
MárCio Lacerda, Relator-CarlosPatrocínio 
- Mário Maia- Jutahy Magalhães (absten
Çãor:..... Francisco Rollemberg, (Abstenção) 
- Afonso Arinos - João Lobo - João Cal
moo_- Aluízio Bezerra- Chagas RodriiueS 
- Jarbas Passarinho. 

PARECER N• 137, DE 1990 

Da Comissão de Constitução, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projet() de Lei do 
senaao n~-10/87, que-"alt.irã a Lei n~ 
6,045, de 16 de maio de 1974 e dá outras 
providências. 

Relator: Senador Juatahy Magalhães 
O ilustre Senador Edison Lobão apresenta 

o anexo Projeto de Lei do Senado n" 10/87. 
que "altera a Lei n" 6.045, de 16 de maio 
de 1974 e dá outras providências". 

O Art. 1~ da Proposição assim dispõe ver
bis: 

"ArL 1" O art. 5" da Lei n" 6.045, de 
1974, que alterou a Lei n" 4.595, de 1964, 
passa a vigorar com a seguinte redação, 
acrescido de um parágrafo ú11:ico: 

~·A{t. 5" o Banco Central do Brasil 
-será adminstrado por unt Presidente e 

-- cinco Direfóres. nOmeados e exonerados 
pelo Presidente da República após·apro
vaçao do Senado Federal, entrre brasi
leiros de ilibada reputação, notório saber 
e -Capitiâade em assuntos económicos fi· 

-nanceiros, para um mandato de quatro 
anos; pedondo ser reconduzidos. 

Earágrafo único. Os ocupa-iltes dos 
cargos mencionados neste artigo só po
derão exercer funções de direção em ins
tituições financeiras privadas após de
corrido o prazo correspondente a duas 
vezes a sua permanência naquela insti
tuição." 

Comparando-se o texto da lei vigente com 
o que ora se propõe, verifiCa--se, fundamen· 
talmente, que se pretende, como projeto, que 
esses dirigentes fiquem sujeitos à aprovação 
do Senado ~ederal, antes de su_a _nomeação 
pelo Presidente da República, e que, após 
deixarem os cargos, fiquem impedidos de 
exercer, de- imediato, funções de direção em 
institUições finailce4'8.s privadas. __ 

O prõprió autor assíin justifica o projeto. 

"Por·consguinte, ao se advogar uma 
certa autonomia para que o Banco Cen
tral do Brasil execute a sua principal mis
são, que é a de cuidar da estabilidade 
da moeda, sem estar subordinado aos 
interesses políticos imediatos, exige-se 
que os seus diretores recebam o referen· 
dum político de toda a sociedade, vedan· 
do-se a possibilidade de os mesmos re· 
tornarem imediatamente à direçâo de 
instituções financeiras privadas, como 
medida cautelar de possíveis abusos ou 
conflitos de interesses, quando deixarem 
as suas funções." f 

Apresentado em abril de 1987, o projeto 
sob exame foi alcançado duplamente pelo le
gislador constituinte, pois o Texto Funda
mental de 5 de outubro de 1988, ao referir-se 
sobre a matéria, assim dispõe: 

"Art. 52. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

III - aprovar previamente por voto 
-secreto, após argüição pública, a escolha 
do: 

d) presidente e diretores do Banco 
Central;" 

"Art. 192. O sistema financeiro nado· 
nal estruturado de forma a promover o 
desem~olvimento equilibrado do Pais e 
a servir aos interesses_ da coletividade. 
será regulado _em lei complementar, que 
disporá, inclusive sobre: 

I - a autorização para o funciona
mento das instituções financeiras, asse
gurado às in_stittiições bancárias Ofídais 
e privadas acesso a todos os instrumentos 
do mercado financeiro bancário, sendo 
vedada a essas instituições a participação 
em atividade~ não previtas na autoriza· 
ção de que trata este inciso; 

II --autorização e funcinamento dos 
estabelecimentos de seguro, previdência 
e capitalização, bem como do órgão fis· 
calizador e do órgão oficial ressegura· 
dor; 

UI- as condições para a participação 
do capital estrangeiro nas instituições a 
que se referem os incisos a:ntúiores, ten
do em vista,_ especialmente; 

a) os ínteresses-nacloriàis; 
b) os acordos internacionais. 
IV- a organização, o funcionamento 

e as atribuições do Banco Central e de~ 
mais ínstituções fínailCeiras públicas e 
privadas; 

V - os requisitos para a designação 
de membros da dire_toria do Banco Cen
tral e demais insti"tuções ·rtnancêi~as 
"bem como se_us impedimentos após o 
exercício do cargo" (Grifo nossõ). ---

Vê-se, por conseguinte, que a salutar idéia 
de um exame prévio por- pa:tte do Senado 
Federal da capacidde dos candidatos àquelas 
elevadas funções já está pr~vista no direito 
positivO leg"islativo, no seu mais aito grau, 
o inciso III do art. 52, acima transcritO. -
_ Quanto à outra regra contida no parágrafo 

!Jnico do Projeto Edison Lobão, que prevê 
que os ex-díretores do Banco Central só po· 
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derão exercer funções de direção em institui
ções'financeiras privadas após decorrido pra
zo correspondente a _duas vezes a sua perma
nência naquela Institução, verifica-se que 
também foi objeto das preocupações do legis
lador constitucinal, tanto que o inciso V do 
art. 192, supramencionado, a isso se refere 
expressamente. 

Também neste passo, o projeto foi supe
rado pela Constituit .. ão, pois tal matéria há 
de ser disciplinada em lei complementar, e 
de maneira globaL 

Todavia, é oportuno que a matéria a que 
se refere o inciso III do art. -52 e incíso V 
do art. 192 -_que constitui a essência do 
Projeto de Lei do Senado n" 10!87- acha-se 
presentemente regulada pelo Projeto de Lei 
do Senado nl' 198, de 1989, de autoria do 
Senador Itamar Franco e já aprovado por 
esta Casa, no qual a referida matéria é tratada 
de fdrma mais ampla e detalhada e em per~ 
feita consonância com os objetivos visados 
pelo proposição sob exame. 

Assim exposto, nosso parecer é pelo argui~ 
vamento do projeto; todavia, apresentamoS 
ao digno representante do,Mar~mhão nosso 
reconhecimento aos seus méritoS- de -legisla· 
dor atento aos problemas sociais e econó
micos do nosso tempo, é bem assim da nossa 
convicç~o de que, se suas idéias frutifícaram 
no seis Assembléia Nacional Constituinte, 
por certo há de continuar servindo de valiosos 
subsídios e a·inspirar a nossa legisfação infra
constitucional. 

Sala das Comisóes, 10 de maio de 1990. 
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente-Jua
tahy Magalhães,. Relator - João Lobo -
Afonso Sancho- Mauro Benevides- Severo 
Gomes - João Calmon - Mário Maia -
Francisco Rollemberg -- Carlos Patrocínio. 

PARECER N• 138, DE 199.0 

·Da Comissão de Constitução, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 32, de 1989, que '"autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Fundação 
Universidade Federal do Tocantins e dá 
outras providências" ·r 

Relator: Senador Aluízio Bezerra 
O Projeto de Lei em exame, de autoria 

do ilustre Senador Antônio Luiz Maya, auto
riza o Poder EXecutivO a instituir a Univer
sidade Federal do Tocantíns e dá outras pro~ 
vidências. 

Em sua justificação, após _ressalvar que a 
institução da Universidade Federal do Tocan
tins, almejada pela população da mais jovem 
Unidade de Federação, é compatível com os 
objetivos estabelecidos quando da reivindi
cação da criação desse E!itado federado, o 
autor enfatiza a necessidade de medidas que 
apressem a instalação desse estabelecimento 
de ensino superior, como meio de responder 
aos anseios de grande parte da juventude to
cantinense que_, possuidora do certificado de 
ensino de 2° grau, emigra para outros centro::;, 
em busca' da formação univerSitá!ia quC lhe 
enseja uma profissionalização de nível Sl:l:pc~ 
rior. -

Destaca, ainda, o Hustre proponente que 
uma uníVersidade -na Cipitcil do Estado do 
Tocánttns ín"CentiVa-râ.O progresso que já se 
anuncia, pela chegada de brasileiros de outra~ 
regiões, imbuídos daquele espírito de pionei
rismo que norteou os povoadores do Distrito 
Federal, na _esperança de melhores oportu
nidades de vida e de trabalho. 

Examinado o projeto de lei em tela à luz 
das competêricias vigentes da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, constata
se s.er uma proposição inobjetável, dos pon
tos de vista jurídico-constitucional e regimen
tal proque, sento autorizativo, jamais colidirá 
com dispositiyos c:!_o _art. 61, § 1\', II da Consti
tuçâo_ Federal e outros correlatas contidos 
na Carta Magna, uma vez que apenas esti
mula e enseja ao órgão investido do poder 
de criar uma universidade, no caso, o Poder 
Executivo do exercício dessa iniciativa. 
_ Ante o exposto, opinamos pela constitucio
nalidade e juridicidade do projeto de lei em 

-_,exame. 
Sala das ComissõeS, 10 de. maio de 1990. 

- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente -
A)llÍZiQ Bezerra, Relator- João Lobo- Má
rio Maia ~ Jutahy Maglhães- Carlos Patro
cínio - Afonso Arlnos -- Servero Gomes -
Mauro Benevides - João Calmon - Fran
cisco Rollemberg - Afonso Sancho - Ro
berto Campos. 

PARECER N• 139, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei Com· 
plementar n~ 257, de 1989, que "define 
a clátJsula de relevante interesse púbico 
da União para fins de ocupação, domínio 
ou .posse das terras indígenas, ou expio~ 
ração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos neles existentes e dá outras 
providências''. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
A CcimisSão Diretora do Senado Federal, 

no louvável esforço de ver regulamentados 
os diversos dispositivos da Lei Maior carece· 
dores de disciplina infraconstitucional, apre
sentou, no curso do ano passado, várias pro
posições com a finalidade retromencionada. 
Insere-se a presente iniciativa neste contexto 
já que tem por objetivo específico definir "a 
cláusula do relevante público da união para 
fios de ocupação, domínio ou posse das terras 
indígenas, ou exploração das riquezas natu
rais do solo, dos rios e dos lagos nela existen
tes" (ar!. 231, § 6'', CF). 

Quando da primeira apreciação da maté· 
_ria, tendo .em vista a relevância do tema ver
sado para as populações autóctones, resolve~ 
mos propor a este órgão que fossem reali
zadas diligências no sentido de se obter um 
prévio pronunciamento crítico sobre o mérito 
da iniciativa por parte das diversas entidades 
civis ~:;;pecializadas no estudo da questão indí
gena bem as!:iim um esclarecimento do Minis
tério do interior expHcitando as razões pelas 
quais a Funai, até o presente, não concluiu 
o_ pro-cesso de demarcação das terras dos silví
colas. 

Passemos, então, preliminarmente, a ana
lisar os documentos enviados em resposta. 

No particular da Funai, não c.hegou pro
priamente a ser encaminhada uma resposta .. · 
Entretanto, o Assessor da Superintendência 
de Assuntos Fundiários - SUAFIFUNAI, 
Cornélia Vieira de Oliveira, por iniciativa 
própria, enviou ao Senado cópia de corres
pondência que red_igiu para a presidência da 
entidade" ... em resposta a documentação en
caminhada pela Coordenadoria de Assuntos 
Parlamentares do Ministério do lnterioL._" 
relatava ao projeto ora examinado. Justifica 
.o funcionário sua atitude lembrando que, 
coma extinção do MINTER, dificuldades -po
deriam surgir para que a documentação che
gasse a este órgão ~JJl tempo hábil. Deve por· 
tanto a máteria ser recebida pela Comissão 
como mero subsídio" ... sobre a situação atual 
da questão fundiádã indígena_brasil$!:i.t~"· 

_Q documento citâdo -pOde ser dividido em 
duas partes, a saber: 

a) relatório identificando as etapas 
necessárias ao processo de total reconhe
cimento, identificação e homolOgação 
das terras indígenas no qual constam, 
inclusive, dados numéricos acerca das 
áreas já demarcadas e homologadas e 
das que restam por individualizar (mais 
de 50% do total); e 

b) explicação dos motivos que leva
ram a Funaí ·a desempenhar, .com exces
siva morosidade, o processo demarca
tório, exemplificando-se a situação rei
nante com expressa referência ao ano 
de 1989 onde ;,apenas 4 pequenas áreas 
foram demarcadas, totalizando 536.217 
ha superfície, limitada por 603 km de 
perímetro" enquanto que as tertas a se
rem medidas totalizam 40.734,403 ha de 
superfície. 

Segundo o a_utor do estudo, com a edição 
do Decret(l n9 94.945187, criando o grupo de 
Trabalho Interminis-terlãl GTI, começaram 
a parec~r obstáculos políticos ~ burocráticos 
a entravar as diligências que se faziam neces
sárias. Mencionemos alguns dos fatos atribuí
dos ao GTI. 

a) durante todo. o_ ano de 1989 foram 
realizadas apena!:i 5 (cinco) reuniões 
quando, na conformidade do_art. 4" da 
Decreto 94.945/87 deveriam ter ocorrido 
12 (doze) sessões destinadas a avaliar as 
propostas apresentadas pela Funai para 
demarcação de terras~ 

b) execssiva demora, tanto na adoção 
de portariasjnterministeriais e decreto!! 
homologatórios como na efetivação dos 
trabalhos de campo; 

c) redução da autonomia da Funai e 
prioridade para as ações administrativas 
visando a corrigir, para menor, as áreas 
indígenas já demarcadas; e 

d) falta de vontade polttica do GTI 
em promover a defesa dos direitos dos 
índios, citando como exemplo o corrido 
na 13', reunião ordinária do colegiado, 
levada a efeito em 28~08-89, quando ne-
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nhuma das propostas para demarcação 
de áreas indígenas foi acatada sob as 
mais diversas desculpas. 

Conclui o autpr do trabalho suas conside
rações afirmando ser necessário e urgente 
produzir uma legislação infraconstitucional 
que assegure plena eficácia aos direitos e ga
rantias dos índios. 

Considerando as graves imputações conti· 
das no documento referido e tenho em vista 
ser função institucional do Ministério Público 
"defender judicialmente os direitos e inte
resses das populações indígenas" (art. 129, 
incisO C CF), ·recomendamos a remessa ao 
Procurador-Geral da República da cópia da 
peça enviada a esta Comissão para fins de 
apuração de responsabilidades, 

Em relação à segunda diligência, consubs
tanciadas em solicitação de pronunciamento 
por parte de diversas entidades civis, cumpre 
registrar que a União das Nações Indígenas 
(UNI), o Núcleo -de Di_r_eitos indígenas 
(NDI), o Centro Ecõnéiinico de Documen
tação e InformaÇâá (CEDI), o Instituto de 
Estudos Sócio-Econôm.iCos (INESC) e a Co
missão" pela criação do Parque Yanomami 
(CCPY) subscreveram documento único en-. 
caminhando proposta alternativa assim-jUsií=
fiCãda: 

"A necessida~e imperiosa de regula
mentar o parágrafO 6~ do artigo 231 en
contra sua justificativa não só na urgên
cia de fazer Valor os nobres direitos indí
genas conquistados na Carta Magna pro
mulgada em 1988, como também, por 
se tratar de matéria que envolve questão 
social altamente controvertida no que 
tange à sobreviVência das comunidades 
indígenas do Brasil. 

Acreditamos que a aprovação destas 
leis, acrescidas das sugestões que ora en
caminhamos, seja de fundamenta] im
portância para resgatar, mesmo que par
cialmente, a enorme dívida social que 
a sociedade nacional dominante tem pa
ra com as nações indígenas desce País, 
cabendo aos congressistas a responsabi
lidade pela efetiva_ restauração dos direi
tos constitucion~is das populações que 
habitam esta terra desde os tempos ime
moriaiS." 

TaYito-cqJrõjeto como o substitutivo, em 
linhas gerais, procuram co_nceituar o "rele
vante interesse público da União", para os 
fins previStOs nõ -§o~ ao ·artlg023l_da Consti
tuição, arrolado três ordens de situações, a 
Saber: 

- perigo iminente de agressão exter
na; 

-ameaça de grave catástrofe ou epi
demia; e 

- necessidade de exploração de ri
quezas naturais iinpn!sCindíveis à sobe
rania ou ao desenvolvimento naciorial, 

desde_que inexistentes em outras regiÕes 
do País ou, se existentes, impossíveis de 
serem exploradas nas condições técnicas 
conhecidas. 

Vejamos, então qual o_se:ntido e alcance_ 
do preceituado no § 6'·' do art. 231 da Consti
tuição para, em seguida, avaliar a adequação 
da iniciativa ao propósito constitucionaL Pre· 
vê a norma citada: 

"art. 231. .................................. . 

§ 6'' São nulos e extintos, não produ
zindo efeitos jurídicos, os atas que te
nham por objetivo a ocupação, o domí
nio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a eXploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos 

-existentes ressalvando relevante interes
se público da União, segundo o que dis
puser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a _extinção direito a indeni· 
zaçãO ou a·açdes·contra a União, salvo, 
na fOrma da lei, quanto às benfeitorias 
derivadas das ocupaç~es de boa fé." 

Ora, verifica-se ter -o constituinte, em um 
mesmo coman-do, estabelecido uma- norma 
j:eral e uma exceção. 

A regra geral é o reconhecimento dos direi-
tos origináriOs que aos (ndios cabe sobre" .. . 
as terras que tradicionalmente ocupam ... " 
(art. 231, caput). O corolário da garantia é 
o reconhecimento da nulidade dos atos prati
cados, no passado, com o próposito. de ocu
par, adquirir domínio ou investir-se na posSe 
de tais espaços geográficos (art. 231, § 69). 

Por outro lado, a exceção à regra geral 
apontadas e ao seu corolário é a convalidação 
da yi_olência pretérita quando praticada com 
o propósito de defender ''relevante interesse 
público da União". É precisamente o conteú
do normativo deste último _conceito que há 
de ser determinado em lei complementar. 

uma vez examinado o sentido e o alcance 
do preceito constitucional, passemos a averi
guar se o projeto, ou mesmo a proposta subs
crita pelas entidades civis, são capazes de 
atendê-lo. 

Em primeíro lugar, não nOs parece a que 
intervenção em territõrio indígena com o pro
pósito de prevenir "ameaça de grave e imi
nente catóstrofe ou epidemia" seja capaz de 
legitimar o esbulho possessório. Ação prati
cada com tal propósito dev.e autorizar, apenas 
e tão somente, o ingresso temporário nas ter
ras dos. índios, impondo-se a desocupação da 
área quando cessada a ameaça. por este moti
vo, repudiamos a previsão contida no inciso 
II do artigo 19 do Projeto e da proposta alter
nativa pretendendo definir como "relevante 
interesse público da União", para os fins pre
vistos no § 69 do. artigo 231 da Constituição, 
a "ameaça de grave e iminente catástrofe ou 
epidemia". 

Em segundo lugar, para os fins ora contem
plados, parece-nos, no mínimo, impróprio 
pretender, convalidar as invações ocorridas 

nO passado, quando motivadas pelo intuito 
de arrebatar riquezas naturais, ainda .que sob 
a alegação de terem sido estas perpretadas 
para assegurar o desenvolvimento nacional. 
O conceito de "necessidade de exploração 
de riqueza naturais imprescindíveis à sobe
rania ou ao desenvolvimento nacional" é de 
tal forma vago e impreciso que nela se pode
ria inserir praticamente qualquer investida 
contra as terras indígenas. Ademais, convém 
lembrar que os §§ 39 e 59 do mesmo artigo 
231~ dispondo para o futuro, exigem, caso 
a caso, ã aprovação do Cóngi"esso Nacional, 
seja para legitimar a remoção de grupos indí
genas de suas terras, seja para permitir o 
aproveitamento dos recursos naturais neles 
existentes. Por estas razões, também julga
mos imprópria a Previsão contida no inciso 
III do art. 19, tanto do Projeto como da pro
posta alternativa, pretendendo tipificar como 
"relevante interesse público da União" a "ne
cessidade de exploração de riquezas naturais 
imprescindíveis à soberania ou ao desenvol· 
viniento nacional". · 

Resta, endio, como hipótese viável para 
caracterizar o "i"elevante interesse público" 
da ocupação levada a efeito no passado, a 
nt?cessidade de promover a defesa do terri
tório nacional contra agressão_ externa, atual 
ou iminente, mas, mesmo assim, desde que 
implique o estabelecimento de base militar 
em termos permanentes. Nesta hiótese, é ad
missível ter-se por convalidade a ocupação, 
devendo o Poder Público conceder à comuni
dade afetada, em substituição, terras com 
equivalência ambiental e de área. _ 

Para melhor assegurar a ficalização parla
mentar sobre as atividades executivas neste 
aspecto, parece~nos imprescindível exigir que 
as autoridades competentes remetam às Ca
sas do Congresso Nacional os leva1;1tamentos 
feitos, cabendo a e_stas examinar e deliberar, 
em definitivo, sobre a matéria. 

Pelas razões expostas, julga~nos oportuna 
a api"Ovação do texto na forma seguinte. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N'257, DE I989 

Define a hipótese de "relevante inte
resse público da União'' paira os fins pre~ 
vistos no artigo 231, § 6~, da Constituição. 

O Corigresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~> Para os fins previstos no artigo 
231, § 6o/, da Constituição, a ocupação ou 
posse de terras inq:_ígenas promovida com o 
propósito de defé"nder a integridade do terri
tório nacional" contra agressão externa, atual 
ou iminente, e que implique a necessidade 

_ de estabelecimento de base militar em termos 
permanentes reputa-se praticada por relevan~ 
te interesse público da União. 

§ 19 Constatada a ocorrência da hipótese 
prevista neste artigo, fica o Poder Executivo 
obrigado a substituir as terras ocupadas ou 
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objeto de posse por outras com equivalência 
ambiental e de área. 

§ z~ Sempre que a perda seja de _parte 
da área, a reposição dar-se-á em terras contí-
guas ã remanescente. . 

Art,_ -2" O Poder Executivo prOmoverá o 
levantamento das áreas a que se refere· o arti
go precedente no prazo de 90 (noventa) dias 
e encaminhará os levamentos realizados ao 
Congresso Nacional para aprovação. 

Art. 3" Esta 1Ci Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 4" São revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1990. 
-Cid Sabófa de Carvalho," Presidente --Ju
tahy Magalhàes, Relator - Mário Maia -
Afonso Arinos- João Lobo- Francisco Ro
llemberg - Afonso Sancho - Mauro Berre
vides - João Calmon - Se\'ero Gomes -
Carlos Patrocínio. 

PARECER N• 140, DÉ 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre questão de ordem sus
citadá pelo Senhor Senádor DirceU Car
doso, na sessão· de instalação dos traba
lhos da Comissão Mista constituída para 
elaborar o Código de Defesa do Consu
midor, arguindo a inconstítucionalidade 
e a inobservância dos preceitos contidos 
no- Regimento Comum quando da criação 
da aludida Comissão. · · · 

RelatOr: Senador. Francisco l;toUember-g 
O nobre Senador Agripino Maia;na qoali· 

dade de Presidente da Comissão Mista do 
Congresso Nacional constit~fda para "elabo
rar o Código de DefeSa ao Consumidor", en
caminha a este Colegíado, com base_ e para 
os fins previstos no artigo 131 do Regimento 
Comum, questão de ordem suscitada pelo 
ilustre Senador Dirceu Carneiro~ na ·sessão 
de instalação dos trabalhos do órgão, relativo 
à inconstituciónalida"cte e· inobservância das 
normas regimentais pertinentes no processo 
de criação do órgão especial acima referido. 

O representante de Santa Catarina, confor
me se verifica das notas taquigráficas anexas, 
na sessão inaugural da Comissão Mista, após 
lembrar que o Senado Federal já havia, re~ 
centemente, aprovado e enviado para a Câ
mara dos Deputados, Projeto de Código do 
Consumidor, trabalho este que resultou inú~ 
meras audiéncías, estudos, depoimentos e 
consultas realizadas junto aos diversos órgãos 
da sociedade civil, argüiu não ter o colegiado 
recém-instalado amparo regimental ou cons
titucional. Segundo qualificou, ti-ata-se de 
" ... um ato de compreensão, talvez, assen
tado na boa vontade do Presidente e nasensi~ 
bilidade a pressões que recebeu nesse perío
do ... " Aduz, por derradeiro, que não sendo 

. a aprovação do Código de Defesa do ConsU
midor matéria constitucionalmente reservada, 
à competência comum das Casas.do Congres
so e sim a cada qual, isoladamente, não cabe 
imprimir curso legislativo concentrado (uni
cameral) à matéria porquanto tal procedi
mento estaria a violentar a própria Consti
tuição. 

Contrãdltaiido a questão dt: ordem, usa
ram da palavra os Srs. Deputados Antonío 
Britto e Samif Achoa. 

Curiosamente, o representante gaúcho co
. ineça por afirmar, de forma textual: 

•· ... o Regimento Comum estabelece 
claramente as hipóteses em que se cons
tituir~o Comis-são Mista, e dentre elas, 
para a apreciação de Códigos." 

Ora, a afirmação é rigorosamente inexata 
pois não existe, no estatuto das Casas Legisla
tivas, qualquer referência, expressa ou implí
cita, atribuindo tal competência a Comissão 
Mista. A realidade dos fatos é precisamente 
inversa. tanto o Regimento do Senado (art. 
374) quanto o da Câmara dos Deputados pre
vêm, expressamente, a constituição de "co
missão temporária", integrada, exclusiva
mente, por Senadores .ou Deputados, confor
me o caso, para estudar e emitir parecer sobre 
projeto de código .. Aliás, é. bom lembrar que 
tramita Câmara Alta da República, atual~ 
mente, na forma regimental preconizada, 
Projeto de Código Civil. Pode-se mesmo di~ 
zer que nã.o se tem notfcia.de iniciativa de 
tal natureza que~ no passado, tenha recebido 
tratamento diverso do regimentalmente pre
visto. 

Concluindo sua intervenção, o nobre De
putado Antônio Britto sustenta: · 

"Nenhum Direito será lesado com is
so._ Nem o- Direito regimental, assegu
rado a qualquer parlamentar de contes
tafiSSo, nc;:m_e_vid~ntemente a incorpo~ 
raÇão e o exame do trabalho qprovado 
pelo Senado Federal." 

Aõ ·quetudo indica, S. EX! não percebeu 
_que o prazo constituciop.al_ para_produçào de 
um Código de Defesa do Consumidor já está 
esgotado (art. 48 A.D.C._T.). _Pre_tender ago
ra !einiCürr os ira~?à!hos _a partir_ da fase de 
tomada de depoimentos, cOm a agravante de 
estar-se em sede iniprópria e já existir um 
projeto aprclvado numa das Casas, resulta, 
na melhor das hipóteses, num indevido pro
crastinamento do assunto, como manifesto 
prejufzo para todos. 

Já o Deputado Sarnir Achoa é mais contun
dente na sua contradita. Segundo ele, nos 
termos constitucionais, nem o Senado, nem 
á Câmara, poderiam, isoladamente, aprovar 
um código de defesa do consumidor paulista, 
após deixar claro que, no seu entendimento 
" ... elaborará não quer dizer aprovará ... " te
ce o seguinte comentário sobre a conduta do 
Senado: · 

"Agora, no que d!z respeito ao Senado· 
_ da República ter elaborado ou parovado 

já um código de defesa do consumidor, 
_evidentemente, como o· ilustre Deputa
do António Britto informa e esclarece, 
realmente aí sim houve uma contrarie
dade ao que estabelece esta Casa, o Con
gresso Na.cü:maJ e a Câmara dos Depu
tados no que diz respeito à necessidade 
de uma comissão mista." 

Rematando seu raciocínio, sentencia: 

''Por outro lado, é de lei que a Câmara 
dos Deputados, ante esse fato, clara
mente rejeitaria esse código, até para 
cumprir dispo-sjtivos constitucionais: Se
ria irrelevante que viesse para cá ou que 
vá para a Câmara..... -

Fica pois claro o cerne da questão. Tudo 
envol"ve a inteligéncia do artigo 48 do Ato 
das Disposições Constituciomfis Transitórias, 
·que diz: 

"0 Congresso, Nacional, ·d(mtro de 
cento e vinte dias da promulgação da 
Constituição, elaborará Código de defe
sa do consumidor.'' 

Estaria o dispositivo a conferir exclusivi
dade de poder de iniciatíva ao Congresso Na~ 
çiçmal para elaborar o projeto de defesa-cfO 
consumidor. como sustentam .os Deputados 
A.ntônio Britto -e _Sarnir Achoa, em entendi
mento sufragado pel_o Presidente da Comis
são Mista? 

Registre-se q).le ,o ato do President~ das 
Casas Legislativas designando os integrantes 
do colegiado parece-ter-se assentado na mes
pta pr~missa xegética pois, o procedimento 
adot~do, equipara-se àquele outro seguido 

- em rrlação ãs matérias para as quais o_consti
tuinte previu, expressamente, a constituição 
de Comissão Mista (p. exp. exame analítico 
e pericial dos atos_e fatos geradores do.endivi
damento ex~em9 __ brasileiro - art. .26 
ADCT). 

O ponto de vista sustentado pelo autor da 
questão de ordem, em contrapartida, é no 
sentido de que a palavra "elaborar", tal como 
empregada no artigo transcrito, tem o sentido 
de processo legislatfvo, de conjunto de atos 
necessários à produçãO normativa significado 
aliás idêntico àquele com que é adotado em 
outras normas constituciOnais (vide art. 59 
caput). 

Em abono a sua tese_ estão, não só a tradi
ção e o costume parlamentares, mas também 
a pacffica inteligência até aqui reinante nas 
duas Casas do Congresso NacionaJ. Tanto 

·é assim que Senado e Câmara dispõe de pro
jetas inumeros de código do consumidor em 
tramitação, nenhum deles de iniciatíva con
jUnta, e, não obstante, jamais foi arguido o 

·Vício de inconstituciollalidade em relação a 
ri.ennhum dele por falta de competência para 
a propositura da matéria. 

Preliminarmente, cumpre-nos regiStrar a 
importância da questão jurídica que e-stá ~r 
ser dirimida. Efetivamente, trata-se de haunr 
o verdadeiro sentido da expressão contida 
no texto constitucional e, dependendo do en~ 
tendimento que vier a ser adotado, estar-se-á, 
ou não, reconhecendo exclusividade de ini
ciativa, na matéria, a Comissão Mista do 
Congresso NacionaL 

A fim de que não se imagine estarmos em 
face de mera questão bizantina ou questiún
cula legal, desprovida de qualquer conse
qüência ou sentido prático, lembramos que 
o Supremo Tribunal Federal, julgando a Re
presentação n9 90-GB, finnou entendimento· 
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no sentido de que a violação de competência 
constítucional atributiva de exclusividade pa
ra a iniciativa de projeto ou emenda, confor
me se infere constar do art. 48 do A.D.C.T., 
vicia irremediavelmente a norma jurídica vo
tada. Chegou o MiníSiro Armando Rollem
berg, convocado do TRF para completar o 
quorum necessário, em afirmar: 

'' ... o vício originário da tramitação. 
.. em desacordo com regra constitucio
nal, não pode ser sanado (nem mesmo) 
pelo Poder Executivo por via de san
ção." 

(R.T.J. 691635) 

As razões de ordem doutrinária que estão 
a fundamentar o ponto de vista jurispruden
cial foram exposta.<;; de forma cristalina pelo 
eminente professor Caio Tácito da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro em parecer 
publicado na Revista de Direito Administra
tivo: 

"A formação da lei é um ato complexo, 
constituído de momentos autónomos, cuja 
sucessão coordenada compõe o procedimen
to legislativo, a indicar a dinâmica do nasci
mento da norma jurídica (ver: Galcotti,.Con
tributo alia teoria dei procedimento legisla
tivo, 1957, pág, 40). · 

A produção normativa obedece a. urri pro
cedimento rigidamente necessário, porque 
vinculado ao número e ao momento de suas 
fas_es sucess~vas (Biscaretti di Rufia, Diritto 
Constitucionale, 1958, 321.) 

Compreende uma fase introdutória ou ini
cial, por meio da qual se cria a possibilidade 
de um pronunciamento do órgão legislativo, 
outra, constitutiva ou deliberativa, em que 
os órgãos participantes da elaboração legisla
tiva formalizam, pelo rito apropriado, a sua 
manifestação e, finalmente, uma fase integra
tiva da eficácia, durante a qual a lei material
mente perfeita, adquire eficácia erga ommes, 
ou seja, se torna obrigatória e válida (Ga
leotti, ob. cit pág. 241, Biscaretti di Ruffin, 
ob. cit. pág. 322). - · · 

A primeira fase ou momento-inicial, da lei 
corresponde a iniciativa legislativa; ã segunda 
cabem os trâmites de discussão, aprovação 
e sanção da lei; à ultima compfeende a sua 
promulgação e publicação. 

Cada uma dessas fases ou etapas do pro
cesso legislativo encontra, no plano da norma 
constituciorial escrita ou consuetudinária, a 
definição do órgão competente para o seu 
exercíciO, de modo que a validade intrínseca 
da norma jurídica está vinculada à observân
cia dessas atribuições específicas. 

A elaboração da lei abrange, em suma, 
como particulariza Ga1éotti ( ob. cit., pág, 49) 
uma sucessão de obrigações de fazer que im· 
põe a cada órgão o dever _jurídico de aditar 
o seu próprio ato aos que o precederam, a_té 
a últimação material e formal da norma legis
lativa .. 

Cada fase liga-se à anterior, da qual pro· 
vém, e possibilita a suQ~equente. A existência 
da anterior é pressuposto necessário a ocor· 
rência da fase segui~te, não sendo possível 

suprimir qualquer delas, alterar a sua coloca
ção no tempo, ou regredir em sua verificação. 

A deliberação do Congresso pressupõe a 
inc1ativa do projeto de lei a ser apreciado, 
comei a promulgação e a publicação não po
dem ocorrer sem que a lei tenha sido votada 
e sancionada, ou o veto rejeitado. 

As fases da elaboração legislativa são obri
gatórias sucessivas e irreversíveis. A Consti
tuição fixa ã -cada uma delas a forina' e o 
momento em que são exercidas, pelos órgãos 
próprios, as atribuições correspondentes. 

A úiíCiãtíva eoniomento incial do processo 
legislativo, quando os interesses se articulam 
na proposta de lei. Lembra António Balbino, 
invocando a lição dos gramáticos, que inicia
tiva quer dizer prioridade,_direito ou prerro
gativa de ser o primeiro a propor \)U a come
-çar certas coisas. ('';Parecer" in Revista Fo
rense, vol. !35 pág. 384). 

Na li~guage~ constit~Cionai, àdvert~ Au
reliano Leal, iniciativa é sinónimo de direito 
próprio, exclusivo, essencial. _(Teoria e Prá
tica da Constituição Federal Brasileira, 1925, 
pág, 414). . 

O direito de inciativa legislativa é rigida
mente vinculad_o, com regta de _competência 
constitucional. É_ condição ou pressuposto de 
validade intrínseca da lei. (Pontes de Miran
da, Comentários à Constituição de 1946._ 2~ 
Edição, 1953,_ vol. II, pág. 306.) Não inicia 

_a leí quem quer, mas quem pode, à luz da 
Constituição, 

De qualquer modo, a iniciativa é o maior 
propulsor da atividade legislativa, a forma 
pC1a qual o Congresso ou o Parlamento são 
chamados a deliberar sobre uril projeto deter
minado. 

A sua prática ou realização há de caber, 
nos termos da discriminação constitucional, 
aos órgãos ou pessoas habilitadas ratione ma
teriae ao exercício dessa prerrogativa. 

Quando a constituição brasileira enuncia 
casos de competência. exclusiva- ........... . 
~Tãis atribuições são privativas, intransfe
ríveis, indelegáveis, inusurpáveis. 

Nenhum outi"o, senão o seu titular, poderá 
---eXerCê-las, dand'o início legitimamente, à tra

mitação do projeto de lei. 
A viOlação de regra de reservas ou_e_xclusi

vidade do direito de inciativa vicia irremedia
velmente o ato legisla.tivo, pela mácula com
petência c_ongênita que o torna nulo de pleno 
direito. (Esmein, ob. cit., tomo.!, pág. 64~.) 

(in RDA 68/347 e segts) · 
Co_rroborando o entendimento, Francisco 

Campos; em parecei publicado na mesma 
Revista, pouco tempo de'pois, afirma:· -

"A competência constitucional é de 
ordem pública, desde que violem a nor
ma constitucional os atos são nulos, por 
não caber a nenhum Poáer a competên
cia de sanar a nulidades dos próprios a tos 
ou dos a tos emanados de outro Poder. 

A Competência exclusiva é,_em direito 
constitucional, incondicional e absoluta,. 
não cabendo à autoridade a que é atri· 
buída consentir na sua usurpação, ou no 

exercíciciporoutra autoridade" {in R.D. 
A. vo! 73 pág. 381). 

Esta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania recentemente, foi chamada_ a opi
nar sobre tese semelhante ã ora examinada 
por força de consulta, a ela encaminhada, 
pelo Presidente da Casa,_ Senador Nel~o~ 
Carneiro. Na hipótese, S.Ex~ recebera da Me
sa da Câmara dos Deputados anteprojetos 
de resOlução (CN) pretendendõ criiu Comis
são Mista Permanente do Congresso Nacio
nal para apreciar os a tos de outorga e renova· 
ção de concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e ímagens (art. 223 C.F.) 

A outra Casa Legislativa, analisando o teor 
dos parágrafos do artigo 223 da Constituição 
e verificando que a competência para aprecia
ção da matéria era deferida ao "Congresso 
Nacional", concluiu que a tramitação e vota
ção dos atas espe~íficos deveria dar-se em 
sessão--conjunta. Assim, com base no artigo 
40 do Regimento Interno da Câmara, combi
nado com o disposto no artigo 128, alínea 
a, do Regimento Comum, propõe à Mesa 
do Senado oco-patrocínio de projeto de reso
!uç3o criando comissão _mista permanente pa
ra tal fim. 

Tendo a Presidência da Câmara Alta dúvi
das quanto à legitimidade do entedimento, 
invocando o artigo 101, inciso_ V, do Regi
mento Interno, solicitou pronunciamento 
deste Colegiada. 

O Relator da matéria, Senador Cid Sabóia 
de Carvalho em parecer· unanimemente a pro· 
vado, começou por invocar o artigo 44 da 
Constituição para demonstrar que o ordena
mento pátrio consagra o princfpio do bicame
ralismo e que este implica o exercício isolado 
e sucessivo das competências deferidas ao Po
der Legislativo. Com erudição e brilhantis
mo, cita as lições de José Affonso da Sílva 
e Pinto Ferreira para evidenciar a imp~ân
cia da opção constitucional, sobretudo da ela
boração das leis, mormente num estado es

·-u-uturado da forma federativa. Concluindo, 
sentençia: 

•'Constituindo regra geral do nosso sis
tema a apreciação isolada das proposi
ções por cada uma das Câmaras, é neces
sáriO haver norma expressa, em sentido 
coritrário, a fim de que o Legislativo pro
ceda à apreciaç-ão da matéria em sessão 
conjunta. Vemos, deste logo, não ser lí
cito a senadores e deputados, por meras 
razões de conveniência ou oportunida
de, resolverem discutir e votar, em con
juato, de~erminadas iniciativas." 

Lembra Manoel Gonçalves Ferreira Fílho 
com muita propriedade:~ 

"No direito brasileiro, à semelhança 
do alienígena em geral, a deliberação 
apresenta a estrutura de ato complexo. 
De fato, a aprovação do legislativo é o 
fruto da aprovação de cada uma das Ca· 
sas do Congresso "de per si" (in curso 
de Direito Constitucional- Ed. Saraiva 
- 3• Ed. 1971- pág. 122). 
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Necessário se faz existir expressa Pre
visão constitucional para que a de!ibe
ração se dê de forma "abreviada· e con
centrada", denominação utilizada pelo 
constitucionalista de São Paulo para in
dicar na apreciação- enr sessão conjunta 
e prazo determinado." 

Infere-se, da recente decisão, ter este Cole
giada firmado posição no sentido de que o 
emprego de vocábulo "Cong-resso Nacional", 
num determinado contexto normativo da 
Constifuição, não significa a atribUição de 
competência conjunta, ou inelhor, privativi
dade de exercício da função legisi~tiva pelas· 
Casas reunidas unicameral_l!lente, nem por 
intermédio de Comissão Mista. 

O princípio geral da tramitação sucessiva 
e da competência isolada para propor as ini~ 
ciativas só ce_de ante expressa previsão em 
contrário co~p_o é o _caso, por exemplo, nos 
artigos 26 e 51 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias e 58,-§ 4u, 72 e 166 
da Lei Fundamental. 

O Senador Dirceu Carneiro, em áditamen
to às razões orais expendidas no curso da. 
sessão da instalação dos trabalho da Comis
sãO Mista, num louvável esforço de engrande
cimento dos trabalhos legislativos, aduziu ar-· 
gumentaçãO escrita onde, em 41 (quarenta 
e uma) laudas, discorre aprofundadamente 
sobre o tema. 

Começa S. EX" por demostrar o equfvoco 
Ctue representa a interpretação literal ou gra
matical de qualquer dispositivo.- Cita farta 
doutrina, nacional e eStrangeira, com o pro
pósito de evidenciar que o intérprete deve 
sempre buscar a exegese sistemática a teleo
lógica dos textoS sob p.ena de incidir em erro 
grosseiro quanto ao seu real significado. 

Ao relatar a forma adotada para consti
tuição da Comissão Mista_, _ _lembra q-ue, na 
sessão conjunta de 9-8-89~ o Presidente do 
Congresso Nacional, após longo discurso on
de deu conta ao Plenário e à Nação dos Tra
balhos legislativos tendentes a regulamentar 
a nova Carta, tendo inclusive instado as Casas 
a " ... agilizar os projetas que já estão apÍ'es-en
tados", sem qualquer outro fundamento, pas
sou a designar os membros que iriam compor 
o colegiado cuja tegitimidad~ ora é questio
nada. 

Estranhando o representando de Santa Ca
tarina o prcicedimenfo,- q-ue Coiifr"iü-Tã-;-íildi.i~
sive, todo's os precedentes da espécie (vide 
procedimento adotado para tentar criar Co
missão Mista destinada a apreciar os atos de 
outorga ou renovação de concessão de rádio 
ou T.V.), soticitou da Mesa o envio da docu
mentação que ensejou a prática -do ato ora· 
impugando. Constata, elitão, ao contrário do 
que sustentam os Deputados Antonio Britto 
e Sarnir Achôa, que a Câmara dos Deputa~ 
dos, durante longos meses, resistiu à preten
são por entender que a matéria deveria ter 
tramitação bicameral. 

De fato, em resposta ao ofício CN/05 de 
19-3-89, o Presidente da Câmara julgou des
necessária a medida pois:• ... o assunto já está 
sendo estudado nesta Casa, através dos Pro-

jetOs de Lei n9s 1.149' e 1.'148/88 ... que apenas 
• aguardam parecer do Senhor Relator para 

voltarem ã Ordem do Dia". Em 22~6-89·, sem 
qualquer motivação específica, passa o Presi
dente de outra Casa Legislativa a "concordar 
com acriação de uma Coinissão Mista do 
Congresso Nacional destinada a elaborar o 
profeta de Código de defessa do Consumi
dor". 

Ora, a se admitir como válida a idéia de 
que Comissão Mista d.everia ser instituída, 
impunha~se, previamente, a observância das 
normas regimetais pertinentes. lnexistindo 
no texto do artigo 48 (do A.D.C.T) qualquer 
alUSão expressa à constituiçã:o do órgão a 
exemplo do que ocorre nos artigos 26 e 51 
(A.D.C.T.), caberia á aUtoridade observar 
o procedimento ordinário, vale dize :r o pres
crito no_ artigo 128 do Regimento COmum. 

Todas as vezes que se pretendeu criar cole~ 
giado misto, não estando a competência adre
demeilte delegada ao Presidente por algum 
preceito expresso, seja a nível constitucional, 
seja a nfvel regimental; recorreu~se à norma 
citada para dar curso ã iniciativa. Assim é 
que caberia, ou bem às Mesas das duas Casas 
patrocinar a proposta (como foi o caso na 
citada tentativa de Criar Comissão Mista para 
apreciar os a tos de outorga ou renovação de 
concessão de rádio ou TV), ou então a um 
número qualificado de Senadores e Depu
tados (como foi _o caso na disciplina da trami
tação regimental das medidas provisórias -

_ R.C--N-1/89) assumir a .íniciativa para, riuma 
segunda etapa, haver a deliberação plenária. 

Inegavelmente, só o Plenário das Casas 
reunidas poderia, na espécie, deliberar sobre 
a constituição de novo órgão, não cabendo 
esta decisão, iSOlã.Cia-e- unilateralmente, na 
competência privativa ou exclusiva de qual
quer outra au!oridade. 

Como bem observa o recorrente: 

""'-a 'Constituição confere ao Regi~ 
menta, e somente a ele, poderes para 
dispor sobre a constituição de comi_ssões. 
O Reg_imento Comum .• por seu turno, 
emerge de uma manifestação de vontade 
plenária, só sendo dado a outra, de idên
tica natureza e forma, modificá-lo. 

Já foi amplamente demonstrado, o es
tatuto interno vigente delega ao Presi
dente poderes para criar comissão mista 
temporária (oü especial) em a!gorts pou
cos casos, todos expressamente defini
dos. Em todos eles, cabe assinalar, pres
suposto inarredável à constituição válida 
de órgão especial é à existência de algum 
ato de provocação externa: Mensagem 
Presidencial, Medida Provisória. Pro
posta de Delegação Legislativa etc. Ine

-xiste hip8~ese onde o Presidente possa,' 
-p-or-ãtOde· vontade própria, atendendo 
a juízo de conveniência e oportunidade, 
resolver criar comissão mista especial, 
atribuinqc~-lhe, ademais, missão especí
fica." (fl. 3~)_ 

Concluindo, parece-nos estreme de dúvi
da, por um lado, não ter o constituinte confe
rido competência,_ privativa ou exclusiva, ao 

Congresso Nacionàl (entendida a expressão 
como Casas reunidas em conjunto) nem a 
Comissão Mista para propor Projeto de Códi
go do Consumidor e, por outro, tampouco 
ter determinadà a tramitação unicameral da 
matéria. Asl)i_m, na ausência de norma regi
mental específica, a criação de órgão congre
gando Deputados e Senadores, para tal fim, 
só pode; ria emergir d~ uma deliberação plená
ria e não~ como foi, de um ato individual. 

A conseqüência co11stituCiooaL da preteri
ção das formalidades exigidas é a ab!:ioluta 
impOsSibilidade de Vir o órgão .. instituído" 
em 31 de agosto do corrente ano a ser o autor 
de projeto de código do consumidor, por
quanto, do ponto de vista jurídico, é ele ine
xistente, 

Analisando a questão sob o ângulo mera
mente pragmático, não se vislumbra qualquer 
vantagem com a medida pois, ainda que al
gum projeto venha ser apresentado, indivi
dual ou coletivamente, como resultado dos 
estUdos e trabalhos realizados, impor-se-á o 
reinício de toda a tramitação legislativa na 
Câniara e no Senado sucessivamente. Tudo 
isto acarretará, por motivos óbvios, maiores 
delongas no processamento da matéria. 

Ante o exposto, opinamos pela procedén
cia da questão de ordem e, em conseqüência, 
pela impossibilidade de a .. Comissão Mista" 
designada na sessão do Congresso Nacional 
de 9-8-89, enquanto tal, apresenta; qualquer 
propo:=;ição tendo em vista o ví.-:io cie que pa
dece na sua origem. Ademais, deverá a Presi
dência enviar o Projeto aprovado no âmbito 
desta Casa à Câmara dos Deputadlls para 
que esta delibere a respeito. 

Sala das Comissões, 30 de r:ovembro de 
1989 . ...,_Cid Sabóia de Carva!het, Presidente 
- Francisco Rollemberg, Relat(..r - Mau
rício Correa- Ney Maranhão- M;:rco Ma~ 
ciel- Mauro Benevides- Carlos Patr,'lcíni.l 
- Jutahy Magalhães - Leopoldo Pere.-. ~ 
Wilson Martins_, Ronaldo Aragão- Edis?n 
Lobão-- Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
-ó Expediente lido vai à publicação. 

Do Expediente lido, constam os Projetos 
de Lei do DFn,s 28e 29, de 1990. Nos termos 
da Resolução n9 157, de 1988, os projetos 
serão despachados à Comissão do Distrito 
Federal, onde poderão receber emendas, 
ap6s- suã puOiícaÇ"âõ e dlsfribuição em avul
sos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Foi encaininhado à publicação parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Çidadania 
que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei 
do __ Senado n~ 257, de 1989-Complementar. 
A matéria ficará sobre a Mesa, durante .5 
sessões ordinárias, para recebimento de 
emendas, nos termos do disposto no art. 277 
do Regimento Interno. 

. 9. SR. P.RESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
-pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 
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PR9ÍETO DE LEI DO SENADO 
N• 46, DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos ser·. 
vidores civis da União, das Autarquias, 
dos Territórios Federais e das Fundações 
Públicas, previsto no art. 39 da Consti· 
tuição, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~" Aplica-se aos servidores civis da 

União, das Autarquias, dos Territórios e das 
Fundações Públicas criadas por lei o regime 
jurídico dos funcionários públicos de que tra
ta a Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
e Legislação Complementar. 

Art. 29 São submetidos ao regime jurí· 
dico a que se refere o artigo anterior os atuais 
servidores: 

I- pertencentes às Tabelas Perma
nentes a que se referem as Leis 095 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, 6.550, de 
5 de julho de 1978,7.231, de 23 de outu
bro de 1984, 7 .388, de 23 de outubro 
de 1985 e 7.596, de !O de abril de !987; 

II-contratados pela União, Autar· 
quias, Territórios Federais ou pelas Fun~ 
dações Públicas criadas por lei, por prazo 
indeterminado, para desempenho de ati· 
vidades de caráter permanente e redistri~ 
buidos por dotação orçamentária de pes~ 
soai. 

Art. 39 O disposto nesta lei abrange os 
servidores a que se referem os capítulos I 
e II, e que se encontravam em exercício na 
data~limite estabelecida no art. 25 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 4" Na mudança do regime jurídico, 
serão assegurados, exclusivamente, os direi· 
tos e vantagens inerentes ao regime estatu· 
tário. --- - ---

§ 19 O disposto neste artigo não impli· 
cará em decesso de remuneração. 

§ :29 A partir da data de vigência nesta 
lei; as entidades a que se refere o art. 1~: 

I - não contribuirão como patrocina~ 
dores, para institUiÇão de previdência 
privada; 
II- não concederão quaisquer parce· 

las remuneratórias ou indenizações sem 
previsão legal. 

Art. 5" Os empregos ocupados pelos ser· 
vi dores a que se refere o art. 29 • desta lei 
são transformados em cargos. 

Art. 6~ As funções de confiança de dire· 
ção e assessoramento superiores, dos órgãos 
e entidades alcançados pelo disposto no art. 
1"' desta lei, são transformadas em cargos em 
comissão, providos no regime estatutário. 

§ 19 São providas, no regime de que trata 
este artigo, as funções de confiança de dire~ 
ção, chefia e assistência de nível médio dos 
mesmos órgãos e entidades. 

§ 29 A transformação prevista no caput 
deste artigo se aplica às funções de confiança 
de assessoramento superior a que se refere 
o art. 122 do Decreto~Lei n9 200, de 25 de 
fevereiro de 1%7, que serão exercidas no re~ 
gime estatutário e mantidas até a implantação 
do plano de carreira, com aproveitamento 
dos seus ocupantes. 

Art. -7o O tempo de serviço prestado, sob 
o regime da Legislação Trabalhista, aos órgão 
e entidades alcançados por esta lei, será con
tado para todos os efeitos, no regime estatu· 
tário, e nas demais normas legais e regula· 
mentares pertinentes ã contagem de tempo 
de serviço. 

Art. 89 Os saldos das contas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
em nome dos servidores optantes regidos pela 
CLT, submetidos ao regime estatutário, se~ 
rão transferidos para conta de poupança 
aberta em nome do funcionário, na Caixa 
Económica Federal, cujo saque poderá se 
processar: • , 

I- integralmente, nas hipóteses de 
- aposentadoria, aquisição de casa pró· 
pria, n·ecessidade grave ou premente, 

_ pessoal ou familiar, exoneração, demis~ 
são ou falecimento; ou 

n :....__ parcel_3.damente, no decorrer dos 
primeiros cinCo ã.nOS de vigência desta 
lei, observado o seguinte critério: 

a) vinte por cento, no primeiro ano; 
b) vinte e cinco por cento, no segundo 

ano; 
c) trinta e-três inteirOs e trinta e três 

ceDtésini.Os pOr cento, ilo terceiro ano; 
d) cinqüenta por cento, no quarto 

ano; e 
· ··e) cem pOr cento, a partir do quinto 

ano. 
§ 1~ Na hipótese do inCiso II deste artigo, 

os percentuais ali indicados incidirão sobre 
o saldo da conta e o saque somente poderá 
-ocorrer no mês do aniversário do funcionário. 

§ 29 Para abertura da conta de poupança 
de que trata este artigo, o banco depositário 
do FGTS deverá transferir para a Caixa Eco
nómica Federal, no primeiro dia imediato do 
mês de atualização do respectivo depósito, 
os saldos das contas dos servidores abran· 
gidos por-esta lei. 

Art. !)9 Revogam~se os arts. 1?, 49 e 6~ 
da Lei n9 6.185, de 1~ de dezembro de 1974, 
e a Lei n9 6335, _de 31 de maio de 1976, 
e demais disposições em contrário. 

Justificação 
A Carta Magna em vigor estabelece, com 

clarividência e justiça, a adoção do Regime 
Jurídico único para a Administração Direta, 
Autarquias e Fundações (art. 39), fixando 
no art. 25 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias o prazo de 180 dias para 
essa providência legal, já exauridos, infeliz~ 
mente, desde 6 de abril. 

O projeto encaminhado pelo Poder Execu
tivo, em tramitação na Câmara dos Deputa
dos, inclui em suas disposições o cumprimen
to da ·citada norma constitucional. 

Trata~se, entretanto, de um novo Estatuto 
dos Funcionários, com 250 artigos, engloban· 
do questões polémicas cuja discussão retar
dará, certamente, a sua aguardada aprova
ção. O estatuto em vigor foi discutido'durante 
seis longos anos no Congresso, até a sua a pro· 
vação em 1952. Considere-se, ainda, que, es
te ano, teremos eleições parlamentares, dis
cussão de leis complementares inadiáveis, 
etc. 

Vale ressaltar que, nos últimos anos, vária:> 
carreiras foram insti~uf~as P?r .d~creto~l~t, 

vmcuranoo milhares de funCionános, regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho ao 

Regime Estatutário. Eram carreiras ligadas 
aos antigos Ministé,rios da Fazenda e do Pia~ 
nejamento_ que se beneficiaram de sua pre· 
ponderância no Governo para a obtenção 
desse privil~gio. . 

Não se deve, pois, procrastinar a discipli
nação da matéria, mesmo porque o prazo 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran· 
sitórias foi ultrapassado desde 6 de abril, ca
bendo ao Congresso cumprir o que determina 
a Constituição do País. 

E a maneira menos~demorada de fazê-lo 
será através de um projéto de lei destacado 
do Projeto de Estatuto, como agora se pre~ 
tende, com a presente proposição, para a qual 
esperamos contar com o apoio de todos os 
senadores e deputados, pondo-se fim a situa~ 
ções anómalas e injustas, que ferem o princf~ 
pio de igualdade de direitos para quem exerce 
cargos com as mesmas atribuições. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1990. -
Senador Mauro Benevides. 

(À ComissãÕ de Constituiçdo, Justiça- -
e Cidadimia - Decisão terminativa.) - -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
O projeto lido será publicado e remetido à 
comissão competente. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 28/90-CCJ 
Brasflia, 11 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
-Nos te.rmos regimelltaiS-, comunico a V. Er 

que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei 
do Senado n9 367, de 1989, que "dispõe sobre 
eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e V e· 
readores dos novos Municípios criados pelas 
ConstituiçõeS- Estaduais", na reunião reali~ 
zada no dia 10-5~90. -- ---

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
'---Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi· 
dente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N' 29/90,CCJ 
Brasília, 11 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termOS-regimentais, comunico a V. Ext 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n~ 307, de 1989, que "altera a 
redação dos arts. 43, 44, 47, 54, 77·, 81, 83, 
87, 93 e acrescenta parágrafo ao art. 121 do 
Decreto~Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, com redação dada pela Lei oQ 7.209, 
de 11 de julho de 1984 (Código Penal), os 
quais dispõem sobre penas restritivas de li· 
berdade e interdição de direitos no homicf~ . 
dia'', com Emendas n?S 1 a 3-CCJ, na reunião 
realizada no dia lQ-5~90. 
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Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 30190-CCJ 
Brasília, 11 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex• 

que esta Comissão deliberou pelo arquiva· 
menta do Projeto de Lei do Senado n~ 10, 
de 1987, que "altera a Lei n9 6.045, de 16 
de maio de 1974 e dá outras providências", 
na reunião realizada no dia 10-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. _Ex' meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi· 
dente. 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 3I/9Q.CCJ 
Brasília, 11 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX' 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n' 32, de 1989, que "autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Fundação Uni
versidade do Tocantins e dã ou_tras providên· 
cias", na reunião realizada no dia 10-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. E r meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Cid Sab6ia de Carvalho, Presi· 
dente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃo; 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 32190-CCJ 
Brasília, 11 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico :a: V. Ex• 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n~ 54, de 1988, que "dispõe sobre 
o Ouvidor Geral e dá outras providências", 
nos termos do Substitutivo que oferece, na 
reunião realizada no dia 10-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Cid Sab6fa de Carvalho, Presi· 
dente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 33190-CCJ 
Brasilia, 11 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX' 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n~ 352, de 1989, que "dispõe sobre 
a obrigatoriedade das empresas construtoras 
que contratarem com o serviço público, a ad
mitirem estagiários e dá outras providên
cias", na reunião realizada no dia 10-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi-
dente. -

COMTSSÂO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N' 34/90-cCJ 
_ Brasilia, 11 de maio de 1990 

Senhor Presidente, 
_Nos termo~ re-gimentais, comunico a V. EX' 

que- esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
- do Senado n9 235, de 1989 que "altera disposi

tivos da Lei n? 5.108, de 21 de setembro de 
1966, que iiistituí o Código Nacional de Trân
sito", na reunião realizada no dia 10-5-90. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi
dente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 35190-CCJ 
Brasília, 11 d~ maio de 1990 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX' 

que esta Comissão aprovou O Projeto de Lei 
do Senado n~ 356, de 1989, que "dispõe sobre 
denúncias de irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União", na 
reunião realiZada em 10-5-90.- - -

Na oportunidade renovo a V. EX' meus 
protestos de! elevada· estima e consideração. 
-Senador Cid Sab6ia de Carvalho, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Naoor Júnior) -
De acordo com o disposto ~o § 1? do art. 
101 do Regimento Interno a Presidência de
termina o arquivamento definitivo do -Projeto 

~ de Lei do Senado n? 367, de 1989, uma vez 
que o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a proposição con
cluiu pela inconstitucionalidade da matéria 
e foi aprovado, por unanimidade, pelos inte
grantes desse órgão técnico. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, §§ 3~ a 69 do Regimento 
Interno, abrir~se-á o prazo de 5 dias para 
interposição ·de recurso, por um décimo da 

-composição da Casa, para que os Projetas 
de Lei do Senado n'i'l 10, ~e !987, 54, de 
1988, 32, 235, 307, 352 e 356, de 1989, sejam 
apreciados pelo Plenário. 
- Esgotado esse prazo sem a interposição de 

rr:çu_r_s_o, o Projeto de Lei do Senado n~ 10, 
de 1987, tendo sido rejeitado, vai ao arquivo 

-e os demais, por terem sido aprovados, serão 
remetidos ã Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 91, 
§ 49 do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do 
Senado n9 290, de 1989, de autoria do Sena· 
dor José lgnácio Ferreira, que altera o art. 
!• da Lei o• 7.320, de 11 de junho de 1985, 
que "dispõe sobre a antecipação de comemo
ração de feriados e dá outras providências". 

Aprovado em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia, a presidência, atendendo ao disposto no 
§ 69 do referido artigo, despachará a matéria 
à _Câmara dos Deputados. 

O SR. PRJ;:SIDENTif (Nabo"r Júnior) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lou· 
rival Baptista. 

O SR. LOUR!V AL IÍAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, sendo médico mi~ 
litante antes de ser político, e por eSta razão 
duplamente preocupado com a vida, com a 
saúde e o bem-C?Star ~as pessoas, da popula
ção, sensibilizado pelas constantes denúncias 
Iormuladas por colegas de profissão e assoda
ções médicas e sociedades científicas nacio· 
nais e internacionais ·sobre os malefícios do 
vício do fumo, venho há muitos ancis dedi
cando e pedindo atenção para todas as cam
panhas e iniciativas que objetivem a erradí· 
cação do tabagismo, tão perniCiOso aos fU· 
mantes e, por convívio e conseqüência, tâo 
prejudicial à saúde pública do País. 

Somos uma Nação classificada entre as dez 
primeiras econOmias do mundo, mas aqui 
ainda morre um imenso contingente de crian
ças, jovens e adultos por carência alinientar 
ou, indiretamente, por endemias derivadas 
dessas carências. A previdência social, ern 
qualquer país, é tão mais onerosa quanto 
mais precário é o estado geral de saúde da 
população. E sabe-se~ Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que o fumo é extremamente pre· 
judicial à saúde. Um outro seu aliado na de
generescência da vitalidade é o álcool. A Fo~ 
lha de S. Paulo, à página G-6, édição de 11 
de maio de 1990, publica uma nota infor· 
man-do que cientistas, reunidos em um Con~ 
gresso sobre Andrologia na Espanha, afir~ 
mam que o "álcool e o tabaco" podem causar 
esterilidade e que, assóciados a outros fatorei 

_como o estresse, podem causar impotência. 
Do câncer pulmonar já sabemos. 

O fumo não é prejudicial somente ao fu
mante,, mas também, em termos económicos, 
no global, ao orçamento pessoal e das famí
lias. Se considerarmos o volume astronómico 
dos recursos aplicados na produção e no con· 
sumo do cigarro, poderíamos ver quanto isso 
significaria em termos de mais leite e pão 
na cesta básica da população brasileira, recor
dista de Aids, mortalidade ~nfantil e cariação 
dentária, entre outras. 

O engajamento de um político e·de qual
quer cidadão nas campanhas e inicíativas vi
sando à erradicação do tabagismo já foram 
mais quixotescas. Hoje, fá vemos áS prinlei· 
ros resultados desse longo processo de COI!S· 
cientizaçáo que uns poucos iniciaram e gran
de parte das pessoas conscientes aderiram. 
A fumaça já é bem menor nos avíões, nos 
teatros, nos elevadores, nos recintos fecha
dos, nos coletivos, nas reuníóeS~ n:os plená
rios, nos gabinetes e nas salas de visitas. As 
pessoas já sentem a necessidade dé deixar 
de fumar, ou jamais começar. 

Mas preocupa-nos ainda a propaganda mi
lionária veiculada pelos meios de comunica-
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ção, aliciando a niocidade e os desavisados 
com apelos de sucesso, quando sabemos que 
isto é artificial e falso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de 
receber do Professor Dr. José_Silveira, cópia 
de nota publicado no jornal A Tarde, em 
4 de maio de 1990, intitulada "É proibido 
fumar nas repartições públicas". 

A nota dá conta de que a Assembléia Legis
lativa da Bahia promulgou a .. Lei Gerson 
Gomes" que profue o uso de cigarros e todas 
as outras modalidades de tabagismo em ór
gãos da administração pública e nos trans
portes de massa, em circulação nos limites 
territoriais do Estado. A Assembléia Legis
lativa da Bahia, cujq Presidente é o ilustre 
Deputado' José Amiuldo, durante a soleni
dade de promulgação da lei, mandou retirar 
do salão nobre daquela Casa Legislativa to
dos os cinzeiros eXIstentes. 

Durante a solenidade o autor da lei, o De
putado Gerson Gomes,- apelou aos colegas 
presentes em favor da receptividade a um 
outro seu projeto-que apresentou, que res· 
tringe a propaganda do cigarro nos meios de 
C?municação sediados no Estado. 

Essa medida pioneira, que não é somente 
simbólica, haja vista o exemplo dado pela 
própria Assembléia, mandando retirar de 
suas dependências os cinzeiros, é mila Contri
buição significativa que a Bahia, dá ao pro
grama nacional de combate ao tabagismo, 
e que merece de todos nós, preocupados com 
o bem-estar, a saúde e a longa vida de nossos 
patrícios, um grande aplauso. A Assembléia 
Legislativa da Bahiadá ao Brasil um exemplo 
de maturidade, coragem, responsabilidade e 
preocupação com um dos problemas mais sé
rios da saúde pública, hoje preocupação mun
dial. 

Louvo, mais uma vez, o ilustre Deputado 
Gerson Gomes, assim como todos os deputa
dos que o acompanharam e felicito o Presi
dente da Assembléia, Deputado José Aman
do, que promulgou a lei que, obedecida, irá 
contribuir para a saúde, o bem-estar dos baia
nos, e as bênçãos do Senhor do Bonfim. 

No dia 25 de junho de 1981~ encaminhei 
neste Plenário o segUinte projeto de reso· 
l}lçã.o: 

"Encaminhamento do Projeto de Re
solução n9 53, de 1981, que proibe o uso 
do fumo em dependências do Senado, 
que menciona" -

presidia a Casa, naquela oportunida
de, o Senador Jarbas Passarinho, que 
falará: 

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passari
nho) - De acordo com o § 19 do art. 
233-.do Regimento Interno, ·o requeri· 
menta que vem de ser lido será publicado 
e submetido ao exame da Comissão Di
retora. 

Sobre a mesa, projeto de resolução 
que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 53, DE 1981 

Proíbe o uso do fumo em dependências 
do Senado, que menciona. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. O Regimento Interno 

do Senado,_ baixado pela Resolução n~ 
93, de 1970, passa a vigorar acrescido 
do seguinte artigo: 

'Artigo. 430-A. _Durante as sessões, 
é proibido fumar no plenário do Senado 
e nas salas de suas comissões.' 

Justificação 

Por várias vezes tive a oportunidade 
de, em campanha que me propus fazer, 
ocup~r a Tribuna para alertar a Casa e, 
através dela, a Nação, sobre os male
fíCiOs -do fumo. 

-No ql!e me diz respeito, verifiquei com 
satisfação, através de inúmeros apartes 
de _m._~UJ! nobres colegas, que não estava 
SQZ_inho n_essa çam.panha. 

Vários senadores deram o seu teste
munho pessoal sobre os males acarre
tados pelo uso do fumo e, muitos deles 
se engajaram na campanha, com cora: 
gem e patriotismo, havendo os Senado· 
res Affonso Camargo e Evandro Car
reira, apresentado projetas de leis espe
cíficos. 

Como é do conhecimento geral, inú
meras vozes se têm levantado - tanto 
no Senado Federal, como na Câmara dos 
Deputados - contra o vício de fumar, 
advertindo a Nação brasileira para os no
civos efeitos do excessivo consumo de 
cigarros, que prejudicam a saúde e o 
bem-estar de quase 25 milhões de fuman
tes de nossa terra. 

Somos, nesta Casa do Poder Legisla
tivo, 67 senadores, dos quais, 47 não fu
mam e dos 20 que ainda persistem nesse 
hábito, alguns vêm reduzindo a quanti· 
dade de cigarros diariamente consumi
dos. 

O ideal seria que o Poder Executivo, 
a par do atendimento médico-hospitalar 
normalmente prestado, desenvolvesse 
intensa campanha de esclarecimento so
bre essas doenças "voluntariamente ad· 
quiridas". 

Com este projeto, pretende-se avan
çar no sentido de proibir o uso do fumo 
no plenário e nas salas de reuniões das 

--comissões Técnicas do"Senado Federal, 
-ponto de partida para outros projetas 
mais complexos, abrangentes e decisi
vos .. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1981. 
----- L·ourtval Baptista - Gastão Müller 
- Jorge Kalume - José Sarney - Dir-
ceu Cardoso - Lub: Cavalcante - Pas

- sóS Pôrto - Hugo Ramos - Luiz Viana 
........ Eunice Michiles - Orestes Quércia 
- Tarso Dutra - Alberto Silva - Df
narte Mariz - Gabriel Hermes - Joã.o 
Calmon - Aderbal Jurema - Aloyslo 
Cbaves - Cunha Lima - Helvídio Nu-

nes - Almlr Pinto - Nilo Coelho -
Murilo Badaró - Leite Chaves - Paulo 
Brossard - Roberto Saturnino - · Fran· 
co Montoro - Amaral Peixoto - Ale· 
xandre Costa- Alfonso Camargo- Ita
Jria,r Eranco - Evandro Carreira - Be
nedito Canelas- Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior- Martins Fllho- Ber
nardino Viana - Maria Syrlei - Laélia 
de Alcântara - José Caixeta - Mauro 
Benevides - José Fragelli - Tancredo 
Neves - José Lins - José Guiomard 
- Moacyr Dalla- Gilvan Rocha- João 
Lúcio - Luiz Fernando Freire - Ray· 
mundo Parente- José Richa- Teotónio 
Vilela - Lázaro Barboza - Humberto 
Lucena. 

Aproveitando a oportunidade, Sr. 
Presidente, relembro aqui que o S_enado 
Federai, pela Proposição n9 54, dos 65 
senadores, fui pioneiro de Senado Fede
ral, pela Proposíção n? 54, dos 65 senado
res, fui pioneiro de semelhante iniciativa 
lametável e curiosamente não transfor
mada, ainda, em, resolução. 

Depois de um episódio como este da 
Bahia, - e agora do DAC - onde a 
Assembléia Legislativa deu uma de· 
monstração de maturidade e zelo não 
só dos seus membros e funcionários, mas 
do povo em geral pelo_ efeito multipli
cador do exemplo, deveríamos retomar 
a nossa proposição, pois vários colegas 
já me procuram no sentido de apoiar 
o nosso projeto de resolução:· Com o 
apoio que tivemos hoje, neste Plenário, 
esperamos que a Mesa tome as provi
dências necessárias. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente 
Senador Lourival Baptista, tenho acompa
nhado V. Ex~ nesta campanha, nesta cruzada 
que vem desenvolvendo não só aqui no Se_na· 
do, mas em todo o Brasil, na defesa da saúde 
do povo brasileiro, na condenação do taba
gismo. Era exatamente sobre esse projeto, 
Senador Lourival Baptista, que eu pretendia 
falar, para cobrar desta Casa, deste Plenário, 
uma decisão, saber como ele_ andava, o que 
teria sido feito desse projeto, que mereceu, 
na época, a assinatura, o apoiamento de qua· 
se todos os senadores, inclusive alguns taba
gistas inveterados, como era o meu amigo 
Senador Gilvan Rocha, que pagou, vem pa
gando um preço muito alto pelo uso exage· 
rado do fumo, e queria que V. Ex• informasse 
ã ·casa por que esse projeto não andou. Nós, 
que fomos Constituintes, sabemos o que pas
samos no plenário da Câmara dos Deputa· 
dos. Todos nós somos fumantes por adoção; 
tivemos que fumar compulsoriamente. Quan
tos de nós, que não estávamos habituados 
a esse vício, passamos mal, tínhamos que sair, 
tínhamos que nos ausentar, não participáva
mos do trabalho como deveríamos. Por isso; 
Senador Lourival Baptista, V. Er- que, nesta 
tarde, volta a falar sobre o tabagismo e conde
ná-lo; V. Ex\ que associa o tabagismo ao 
alcoolismo; V. Ex~ que fala nas deficiências 
ê nas carências alimentares, sabe que nós, 
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um povo pobre, povo do terceiro mundo, 
temos 9ue banir, quanto antes, esse vício; 
o tabagiSmo engana a fome e o trabalhador 
não se alimenta; o tabagismo destrói os pul
mões; o tabagismo destrói as artérias, propi· 
cia os enfartes, as gangrenas, tornando as 
pessoas inválidas, porque fícam sofrendo do 
coração; sã-o aqueles que ficam inválidos por
que perdem os seus membros inferiores, 
membros superiores ... Em suma, é uma tra
gédia que todos nós vivemos e, para nosso 
pesar - nós que também somos médicos, 
Senador Lourival Baptista - observamos 
que os nossos Companheiros, os nossos Cole
gas também sáo inveterados tabagistas. E nós 
não entendemos por que eles não aderem 
a esta campanha que V. Ex• vem deflagrando 
em todc o Brasil, ao qual eu me associo. 
Senador Lourival Baptista, V. Ex• vai cobrar 
da Mesa da Casa esse seu projeto, e a essa 
cobrança eu me associo neste momento. 

O Sr. Afonso SsDcho - Permite V. EX" 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Irei res· 
ponder ao Senador Francisco_ Rollemberg; 
depois, ?uvirei o Senador Ney Maranhão e, 
em segwda, V. Ex• 

Senador Francisco Rollemberg, o seu-apar
te é o depoimento de um médico laureado, 
na Faculdade de Medicina da Bahia, na qual 
eu me formei e onde V. Ex', depois, se for
mou, fez o seu courso médico, podemos di
zer, quase todo com distinção, pelo seu amor 
ao estudo, pela sua inteligência, pela sua ma
neira de viver. Quero dizer que o seu aparte 
foi conclusivo, citando os males que o taba
gismo causa, principalmente a nós, que não 
somos fumantes e somos obrigados a engolir 
fumaça, substâncias tóxicas. E uma questão, 
meu caro Senador Francisco Rc:>llemberg, de 
educação; é preciso educação, é preciso res
peitar a saúde dos semelhantes. E esse proje
to que nós apresentamos em 1981, assinado 
por 54 dos 65 Srs. Senadores, eu não sei onde 
andal 

Assim, faço um apelo à Presidência da Ca
sa, à Mesa que está presidindo, nesta oportu
nidade, essa sessão, que procure saber pelos 
meios legais onde está, em que gaveta ·se en
contra esse projeto_- de 1981 até 1990. :É 
este o apelo que faço, atendendo ao que V. 
EXl aqui falou. Muito grato, eminente Com
panheiro Francisco RollCmberg. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Conce
do o aparte ao ilustre Senador Ney Mara
nhão. 

O Sr. Ney Maranhão --Senador Lourival 
Baptista, quando V. Ex• vem à tribuna do 
Senado Federal é para tratar de assuntos de 
interesse, que dizem respeito diretamente às 
populações. Mas, este assunto que V. Ex• 
está abordando é de extrema gravidade. V. 
Ex' sabe que existe o lobby das fábricas de 
cigarros; vemos, na televisão, aquelas propa
gandas de atletas que fumam, homens q.ue 

apresentam saúde impecável, fumando; quer 
dizer, é a propaganda dos lobbles daqueles 
que vendem ess~ tóxico para o País e para 
o mundo inteiro. Sabemos, Senador Lourival 
Baptista, que eles pagam muito de impostos, 
mas o que a Nação paga de remédios, de 
leitos e de mortandade do povo brasileiro 
é muito mãior! EU -melembro, neste instante, 
de um grande jornalista que V. EX" também 
conheceu- Henrique Pougetti, que escrevia 
seus artigos na Manchete; era um viciado e, 
no final de _S:Wl vida, já com enfizemas, fez 
uns versos, uma apologia do fumo e do fu
mante. Se não me engano, era isto: cigarro 
_ _-um rolo de papel, uma brasa na ponta, 
e um imbecil chupando, É a verdade pura 
e simples. O sujeito gasta saúde, gasta dinhei
ro e continua fumando! O projeto de V. EX'
teve a assinatura- de inais de 50 Senadàres, 
maioria absoluta. Veja V. Ex• o lobby! No 
meu entender, um projeto da natureza desse 
que V. Ex• referiu, que deveria ser aprovado 
rapidamente pelo Senado, donne nas gave
tas, escondido. Talvez, nobre Senador, o lob
by dessas empresas, desses "tentáculos" que 
acabam com a saúde da população brasileira, 
tenha influído para que esse projeto não te
nha andado. Mas, quero congra:tulaF-me com 
V. Ex' e dar apoio_ para que esse projeto, 
o mais rapidamente possível, seja aprovado 
P.Clo Senado e pela Câmara dos Deputados. 
E a minha solidariedade, neste instante a V. 
Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito 
grato, eminente Senador Ney Maranhão. 

Respondendo ao seu aparte, V. Ex' falou 
num jomalistaj eu me volto para outro joma~ 
lista: Ru_bem Braga. Quem não leu, precisa 
ler um artigo que ele publicou; tinha um pon
to no pulmão çJe picumã; era fumante invete
rado; sentiu umas pontadas no tórax, e, quan~ 
do foi examinar, lá estava um pequeno cân
cer, que ele tirou ainda a tempo. Vou .procu
rar esse artigo de Rubens Braga, para Iê-le: 
neste plenário. O in~ivfduo que fuma devia 
pelo menos respeitar o seu semelhante. Hoje, 
no Brasil, são 32 milhões de fumantes, sendo 
22 milhões de mulheres. Nisso, somos mino
ria. Creio que somente nisSO somos minoria, 
com as mulheres. Infelizmente, elas fumam 
por stl!tus, é bonito tirar uma tragada; não 
sabem o prejuízo que caUsam dentro da sua 
casa aos seus filhos e ao seu marido, se não 
é fumante, as conseqüências que advirão daí. 
E nós, aqui neste plenário, quantas coisas 
nós agüentamos, -daqueles que tiram as bafo
radas e os do lado de fora, qU:e vêm assistir 
~sessão, também tirando suas baforadas! En
tretanto, isso não é s6 contra nós, mas contra 
eles, que arcam com as, conseqüências piores 
- daí, vêm as doenças, uma delas muito im
portante, a que já me referi, hoje, neste ple
nário. 

Muito obrigado a V. Ex', eminente Sena
dor Ney Maranhão. 

O Sr. Afonsosanclx,-Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Pois 
não, eminente SCnador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Eminente Senador 
Lourival Baptista, V. Ex• traz novamente a 
este plenário assunto de grande importância 
para a saúde da Humanidade. Na semana 
passada, fui a Cleveland, fazer uma recicla
gem cardiológica e fiquei· surpreso com a 
preocupação dos médicos daquele grande 
hospi.tal americano sobre o fumo. E o mais 
significativo é que, deD:tro- de todo 6 hospital, 
e de um hotel-hospital que existe, é proibido 
fumar. São mais ou menos duas ou três qua
dras_. Ninguém pode fumar naquele local. A 
preocupação do médico é aconselhar q"ue não 
se fume, porque o cigarro parece que tem 
uma penetração muito maior do que se pensa. 
Por e_xemplo, quando chego a casa à noite 
e tiro a minha camiseta, parece que sou um 
fumante inveterado, porque ela está total
mente contaminaôa pelo fumo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- E V. 
Ex• não tem bigode. Imagine eu, que tenho 
que lavar o meu todos os dias à noite! (Risos.) 

O Sr.- Afonso Sancho ~ Para ã mulher, 
que é maioria, conforme disse V. Ex', ela 
o faz por charme. A mulher Sabe o mal que 
o fumo provoca à mulher grávida fumante, 
e V. Ex'. como médico, sabe o efeito que 
tem na criança. De forma que esse projeto 
deve :Ser desarquivado com a devida urgência; 
penso, inclusive, que poderia ser apreciado 
numa Comissão Mista, para não estar rece
bendo esse Iobby a que se referiu o nosso 
ilustre Senador Ney Maranhão. Numa Co
missão Mista, o assunto poderia ser resolvido 
e ir a plenário rapidamente. Aceite V. Er 

' as minhas congratulações e o meu apoio para 
ajudá-lo no que for possível, a fim. de ser 
desarquivado esse projeto que já tem oito 
longos anos nas gavetas da nossa Casa maior. 
Muito obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Muito 
grato a V. Ex\ Senador Afonso Sancho, pelo 
seu aparte e a minha solidariedade no sacrf
ficio que faz ao chegar a casa à noite e encon
trar as suas vestes poluídas pelo tabagismo, 
eu, como já disse, tenho que, quase diaria
mente, lavar este bigode, que é o primitivo; 
tenho que aceitar ir para casa sendo poluído. 

Quero dizer a V. Ex'- que, hoje, levaram 
ao meu Gabinete um exemplar do jornal O 
Estado de S. Paulo, datado de 12 de maio 
qt~e diz: 

"O Departamento de Aviação Civil 
- DAC- já decidíu: vai mesmo proibir 
cigarros e afins em vóos domésticos de 
até 3 horas de duração." 

Quer dizer, é uma boa notícia para quem 
anda de avião. Enquanto não se proíbe o 
fumo em vôo, aqui, o DAC vai baixar, natu
ralmente, uma portaria ou o que for, proi· 
bindo cigarros e afins _em vôos domésticos 
até 3 horas de_ duração. É uma notícia que 
recebo com agrado, 

Quanto ao aparte de V. Ex~, agradeço, 
eminente Senador Afonso Sancho, pois con
sidero extremamente salutar o Governo to
mar providências nesse sentido e esta Cillõç. 
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desengavetar esse projeto, a fím-de que seja 
votado, para alegria e satisfação nossa. 

Finalizando, Sr. Presidente, quero me con
gratular também com o Dr. José Silveira, 
Professor de várias gerações de médicos, in· 
clusive a minha, pelos resultados alcançados 
na Bahia, na luta contra o tabagismo, por 
ser ele um dos pioneiros nesta campanha e 
uma das lideranças mais expressivas no Brasil 
da cruzada contra esse vício tão nefasto. 

Solicito Que- seja incorporado a este meu 
pronunciamento a nota publicada no j-:>rn.al 
A Tarde, no dia 4 de maio de 1990, que ele 
teve a gentileza de me enviar para meu conhe
cimento. (Muito bem! Palmas.) 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA-EM 
SEU DISCURSO, 

A Tarde 
Salvador, Bahia- Sexta-feira 4-5-90 

É PROIB!DO FUMAR NAS 
REPARTIÇOES PÚBUCAS 

O presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado José Armando, sancionou, ontem 
à tarde, a ''Lei Gérson Gomes" que ·proíbe 
o uso de cigarros e todas outras modciiidades 
d<: tabagiSmo em órgãos da administração pJ
bhca e nos transportes de massa em circula
ção nos limites territoriaiS deste Estado. A 
Lei, que tem o n~ 5.790, foi aprovada recente· 
mente pelo Legislativo e teve que ser promul
gada em razão do silêncio do Governador 
Nilo Coelho que, vencido o prazo constitu· 
clonai, a devolveu ao Legislativo sem vetar 
ou sancionar. 

A proibição de fumar em repartíÇôes públi
cas e transportes passa a vigorar a partir de 
hoje, com a publicação no "Diário Oficial", 
embora a própria lei dê ao Executivo um 
prazo de 30 dias para que sejam estabelecidas 
as sanções a serem aplicada<; aos infratores. 
À Assembléia Legislativa, desde ontem, já 
deu o exemplo de que a proibição é para 
valer, retirando do Salão Nobre. onde ocor
reu o ato de promulgação, tOdos os cinzeiros 
ali existentes. 

No breve pronunciamento que fez, antes 
de assinar o novo mecanismo legal, que espe
ra ver respeitado, o Presidente José Armando 
destacou a sua importância para coibir o víCio 
que tanto mal tem causado às pessoas, da 
mesma forma que destacou o empenho do 
autor do projeto para a sua aprovaçãO, e â 
participação, neste processo, do médico José 
Silveira, que é reconhecidamente o maior lí· 
der baiano na luta contra o tabagismo e não 
pôde estar presente no ato de ontem. 

José Armando e Gérson Gomes (PFL) fo· 
ram os· únicos deputados presentes ao ato 
e ambos manifestaram o desejo de que os 
poderes públicos propiciem os meios para 
que a prOibição seja cumprida e que para 
isso também contribuam todos os cidadãos, 
sejam fumantes ou não-fumantes. Gérson 
Gomes lembrou que a luta paiã aprovar-a 
primeira lei antifumo o Estado da Bahia co- -

meç~u há trê~ anos e pediu ao Presidente 
da Assembléia que faça tramitar outro proje
to de sua autoria apresentado há cerca de 
um ano, que proíbe em todos os meios de 
comunicação do Estado a veiculação de pro-
paganda de cigarros. - -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio 
Bezerra. (Pausa.) 

Conce_do a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR- NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) --Sr. Presidente. Srs. Senado-
rel): . 

Em primeiro lugar, venho a esta tribuna 
para congratular-me, apoiar e, ao mesmo 
tempo, pedir seja transcrito no~ Anais do Se
nado Federal esta entrevista do Líder do Go
verno na Câmara dos Deputados, Deputado 
Renan Calheiros. __ _ 

Nesta entrevista, S. EX" faz uma retros
pectiva da luta que estamos travando em fun
ção do Plano Bra_s,i_J Novo, em função daquilo 
que o povo brasileiro exigiu, através da revo· 
lução pelo voto, quando elegeu o Presidente 
Fernando Collor para dar os novos rumos 
que a Nação exige. 

S. Ex~ chamar a atenção para esSes aspectos 
quando diz: 

'"'Mito 
"O Congresso Nacional cultua seus 

mit6S: e essas pessoas não estavam acos· 
turmidãS a conversar com políticos que 
não liderassem grandes bancadas. Foi di
fícil para eles aceitar a minha liderança 
e-a do Senador José Ignácio". Renan 
conta que, em determinados momentos, 
"-essas pessoas quiseram produzir fatos 
políticos sem levar em consideração as 
lideranças do governo'', e lembra que 
o exemplo mais marcante foi quando o 
PMDB, "para resguardar seu interesse 
eleitoreiro", quis aumentar o saque da 
pOup:rnça-para~Ct"$ 600 mil. 

O únicci mito que Reiia-n cita nomi'nal
mente, e para acusar é o "Dr. Ulysses 
Guimarães". O líder do Governo acusa 
o Presidente do PMDB de tentar inviabi· 
Hzã.r ()"Plano Collor e de já ter inviabi
lizado trés planos económicos: ·•o Cru
zado, o Bressere o Verão". Para Renan, 

- Ulysses "tenta, mas não consegue escon· 
der seu desejo de ver o plano dar errado. 
Ma-s, como está dando certo, o PMDB 
está tonto". 

O outro mito que êle aceita citar, desta 
vez para elogiar, é o Senador Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB- SP). "Ele 
fõí muito importante na negociação da 
reforma monetária no- Côiigresso e está 
aceitando conversar conosco. É um elo 
importante na tentativa de nos aproxi
marmos da social-democracia". Para 
afastar de antemão quaisquer interpre
taç&s:preêipltãdas de suas palavras, Re· 

nan esclarece: "O PSDB é oposição e 
continuará sendo". De uma maneira ge
ral, o líder do Governo acha que os mitos 
tém dificuldades em se relacionar com 
as novas liderapças, "por que eles se re
cusam a enxergar que tudo mudou". 

O Sr. Nabor Júnior- Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer, nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Não tive -oportu· 
nidade de ler a entrevista do Deputado Re
nan Calheiros, Líder do Governo na Câmara 
dos Deputados, mas levando em conta o tre
cho que V. Ex• acaba de ler, quero fazer 
um reparo às palavras de S. Ex~ Acompanhei 
o andamento da discussão e da votação das 
Medidas Provisórias encaminhadas à consi
deração do Congresso Nacional pelo Senhor 
Presidente da República. Fui até Relator da 
Medida Provisória n'·' 158 e, a bem da verda
de, quero testemunhar o empenho e a dedica
ção do Deputado Ulysses Guimarães não só 
no apoiamento daquelas Medidas que, a j uíZQ 
da Bancada do PMDB, eram corretas, neces
sárias e inadiáveis para superar a crise econó
mica que o País atravessava, como também 
daquelas Medidas a que a Bancada havia se 
manifestado contrariamente, como foi o caso 
do saque da caderneta de poupança. A Ban
cada do meu Partido, o PMDB, no Congresso 
Nacional, não adotou uma posição isolada; 
houve várias reuniões de Bancadas na Câma
ra e ,no Senado, analisando- de per si cadà 
um-a dessas Medidas Provisórias, e quase to· 
das elas mere_ceram o apoiamento do PMDB, 
que foi, inclusive, acusado pelos Partidos de 
esquerda_ de_~star colal?orando_ com o Gover:. 
no". V. Ex• se recorda de _que, no decurso 
das discussões, vários Depu.tados e Senado
res, integranteS-dos Pa-rtidos de esquerda com 
assento no Congresso Nacional, criticaram 
abertamente a conduta do PMDB, alegando 
que estava colaborando com o Governo. De 
modo q~e faço esse reparo, a bem da justiÇa, 
paia enaltecer a atuação do Deputado Ulys
s~s Guill].ar:_ães, eSte grande _estadista, que 
vem servindo à causa pUblica, que v"em ser
vindo nosso País durante 40 anos de vida pú
blica das mais ilibadas. E, aproveitando a 
oportunidade, já que V. Ex• se reporta a uma 
entrevista dei Deputado Renan talheiros, de
fendendo as Medidas económicas do Gover
no, quero--dizer que já nos preocupa, ·não 
só a mim mas a toda a população, o acompa
nhamento dessas Medidas económicas, por
qUe a Ministra da Economia, veio aqui ao 
Senado e declarou que a inflação praticarnen~ 
te está contida, mas estamos sentindo, no 
dia a dia, que e(a está-se acentuando cada 
vez mais, está avançando; os consumidores, 
as pessoas que vão aos supermercados, às 
feíras, qUe "fâzem-as comprás, dia a d1a. ou 
semanalmente,_estão verificando que, só nos 
últimos 15 dias, os gêneros de primeira neces
sidade tiveram aumento em torno de 20 ou 
30% ;__ eii mesnfó- ConStatei, peSsOalmente, 
porque faço compra toda semana. Então, é 
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preciso que se tenha a coragem de afin~ar 
isso. e não se esteja iludindo a população, 
dizendo que a inflação está contida, que no 
mês de março a inflação foi zero, no mês 
de abril foi zero. Ontem mesmo:-o Presidente 
Femando Collor, em entrevista concedida à 
imprensa, declarou que os preços estavam 
liberados; ora, se os preços estão liberados 
ao a cavaleiro os fornecedores, os fabricantes 
para aumentar. ao bel-prazer, os preços. 
Agora, é preciso que se proclame esta verdu.
de, que não se esteja enganando a população, 
principalmente os assalariados, porque à me· 
dida em que o custo de vida aumenta, é preci
so, também, haver a contrapartida do aumen
to do salário. 

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço a 
V. Ex' o aparte, nobre Senador N abor Júnior. 
V. Ex~ é um homem experiente - Gover· 
nadar do seu Estado - tem urna respon~a
bilidade muitO grande no contexto do que 
existe hoje neste País. 

Nobre Senador, estamos no mesmo barco. 
É um barco em que, se fizer -água na popa, 
não adianta ninguém correr para a proa, por· 
que todo mundo vai para o fundo. E ninguém 
pode, de nenhuma maneira, nobre Senador, 
exigir mais do que o Presidente da República 
está fazendo. Com menos de 60 dias de GO
verno, já se sente que existe alguém no co
mando des_ta Nação. 

Antes da posse, estávamos correndo em 
linha reta para o despenhadeiro, para o preci
pício; estávamos com uma inflação de 150%, 
praticamente. E. hoJe, passados 60 dias de 
Governo, onde não existia Governo, Dobre 
Senador Nabor Júnior, existia uma casa de 
"mãe Joana", onde todos mandavam e nin
guém obedecia. Estarmos com uma inflação 
de apenas 2, 3 ou 4 por cento já é um milagre, 
Agora, é preciso combatermos a sabotagem 
que está existindo, através de várias camadas 
da minoria da população, 

Veja V. Ex•, agora há pouco, em pesquisa 
realizada aqui, em Brasília, cidade onde, no 
meu entender, existia a maior mordomia do 
mundo, onde todos os funcionários públicos 
tém ónibus para pegá-los em casa, para trazer 
e levá-los de volta, onde existia greve desses 
mesmos funcionários, que comiam nos res
taurantes do Governo e continuavam em gre
ve - isso nunca se viu em lugar nenhum 
do Mundo. Veja V. Ex~. isso corta na nossa 
carne, mas numa revolução que o povo brasi
leiro exigiu, o Presidente da República tinha 
que baixar essas medidas. Um lugar em que 
só cabe uma pessoa e há ,cinco, nobre Sena
dor, quatro tém que ser cortadas, pois que 
nós, brasileiros, de coração mole, temos que 
pensar no bem da nossa Nação. 

Vejamos o que acontereu numa pesquiSa 
feita aqui, em Brasília: os descamisados, as 
pessoas sofridas, nobre Senador, deram gran · 
de aprovação às medidas do Presidente Fer
nando Collor. 

O Sr. Nabor Júnior- Pennite-me V. Ex• 
um novo aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Só um mo· 
mento, nobre Senador. 

Estamos vend_o o problema dos funcioná
•rios do DNER, no Rio de Janeiro.Eles resis
tem à id~ia de ser transferidos para Brastlia, 
onde esta a sede do Governo. Lembro-me 
da época de Jusc_e_lino Kubitschek. Até hoje 
há um lobby dessa natureza. O DNER tem 
hoje 19.121 funcionários, sendo que 2.600 
estão no Rio de Janeiro, e quase metade se 
encontram na faixa de 55 anos e deverão apo
sentar-se. Outros 6 mil funcionários existen
tes no_ Rio são policiais rodoviários e passa
ram à Jurisdição do Ministério da Justiça. 

Ora, Sr. Presidente, se a sede do Governo 
é aqui, é falha deste mesmo Governo, por 
não ser o DNER transferido para cá. 

Vejamos a sabotagem na área financeira, 
e o Governo está mostrando quem foram os 
sabidões, porque vão pagar na Justiça. 

Nos planos passados, sofriam o pequeno 
e o médio, mas hoje sofre o grande também. 

Neste Governo~ quem passar por cima da 
lei vai sofrer. E já sofreram alguns grandes, 
alguns daqueles que exploraram a população. 
Muito vem ainda por aí. 

Vejamos V. Ex; a luta que estamos travan
do com as fábricas de automóveis, esse trust 
que fabrica, hoje, carroças. 

Ali_ás, qJ.esmo antes das eleições presiden
ciais, sempre demonstrei desta tribuna admi
ração pelo Dr. Ulysses Guimarães, homem 
que trabalhou muito na Assembléia Nacional 
Constituinte, sem_o quãl, não teríamos uma 
constituiçãO. Todos nós, brasileiros, temos 
que Eeco:ri:hec~r i~ to. Eu disse, desta"-tribuna, 
que O Dr. UlySSCS Guimarães não se deveria 
candidatar à Presidência da República; eu 
o chamava de Winston Churchill nacionaL 
Devemos lembrar que, ao ganhar a guerra, 
Churchill perdeu a eleição para !"-Ministro 
da Inglaterra. O Dr. Ulys~es era para ser 
boje o Condestável: o homem a que todos 
nós íamos tomar conselhos, e não entrar con
tra a História. O Partido de V. EX"', com um 
homem do quilate_ do Dr. Ulysses Guimarães, 
obteve menos de 5% nas eleições presiden
ciais. Há O!! se convir que estamos nurp verda
deiro regime onde o povo brasileiro está exi
gindo reformas. E o poder público deve dar 
o exemplo, porque a área empresarial, a área 
particular já deu Sua corltribuição_ com 7% 
do PIB. Apenas nós temos 3% que predsa 
Ser o poder público. Essa estatização que está 
aí se chama, "o peito d<~ vaca moco_ca" dessa 
gente que está chupando_ o sangue_ do BrasiL 
Eo;tá aqui o exemplo do México. O México 
decide reprivatizar banco depois de oito anos 
de estatização. É o mundo todo! Mesmo nos 
doendo o coração, porque nós, brasileiros. 
temos o coração mole, temos que nos solida
rizar com oS nossos irffiãós. devemos ver, aci
ma de tudo, ~ nosso País. Nessa entrevista 
do Deputado Renan Calheiros no que se refe· 
re ao Deputado Ulysses. Guimarães - por 
quem tenho respeito, inclusive fui eleitor de 
S. Exa desde os anos de 1957 e 58, como 
tarobt!m o Presidente Nelson Carneiro- dis
cordo, em parte, do que diz o nobre Depu· 
tadoo do Presidente do PMDB. Entretanto, 
S. Ex•, com a experiência que tem, com o --

respeito que a NaÇão lhe dedica, tem que 
estar unido com todos nós, com o PMDB 
que é o. Partido de maior responsabilidade 
hoje da Nação. Temos que estar unidos, no~ 
bre Senador, porque esta ponte foi dinami· 
tada e não tem volta_, e o povo brasileiro 
espera, o mais rápido possível, que o Presi· 
dente da República, sua equipe e o Congres· 
so, dêem uma solução definitiva para o bem· 
estar desta Nação: quebrar, esmagar essa in· 
fiação. Tenho certeza de que o povo, em sua 
maioria, está acompanhando, passo a passo, 
a atuação do Congresso. do Presidente da 
República e de seus Ministros. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. 
Ex· um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer, nobre Senador e Presidente do Con
gresso, Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Meu nobre Cole
ga, Senador Ney Maranhão, não ouvi e não 
estava presente, no momento em que V. Ex~ 
fez referência ao Deputado Ulysses Guima
rães respondendo, apenas, a um aparte. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena
dor, estava respondendo, ao ilustre Senador 
Nabor Júnior, no momento em que lia um 
tópico do pronunciamento do Deputado Re~ 
nan Calheiros. 

Dentro desse tópico fiz, inclusive, minhas 
referências e V. Ex· acabou de_ ouvir, ao no
bre Deputado e Presidente do PMDB, o De
putado U!ysses Guimarães. 

O Sr. Nelson Carneiro- Não voltarei a 
esse- assUnto porque certamente o Senador 
Nabor Júnior já o abordou. Estava despa
chando no meu gabinete quando ouvi V. E~, 
no seu brilhante discurso. fazer referência à 
situação dos funcionários do DNER, que se 
encontram, no !Jlomento, em uma c;lificulda
de: de virem todos eles para Brasília. N.ão 
é uma resistência a:o Governo, não é uma 
resistência aó chamamento do Poder Cetitral, 
é a constatação de uma realidade. Brasília 
não pode, de repente, acomodar todos esses 
funcionários _que venham tr~nsferidos, quan
do sabemos que os imóveis funcionais estão 
à_venda, quando sabemos que os funcionários 
do DNER, do Rio de Janeiro ou de qualquer 
E~tado do Brasil não têm condições de chegar 
aqui e competir num leilão com os atuais ocu
pantes, para que tenham uma residência em 
Brasília. O que eles recebem relátivamente 
é táo pouco que não tém como alugar uma 
casa, nem um quarto de empregada em Brasí
lia. Quem ganha no Rio de Janeiro ou em 
outro local do Brasil 50 ou 60 mi! cruzeiros 
e tem família não tem como vir de iepente 
para Brasília, vai se acomodar aonde? No 
princípio da instalação de Brasília, isso foi 
possível porque havia imóveis funcionais, 
mas hoje náo há. Se V. Ex• tiver um conhe
cido que queira vir de Pernambuco para Bra
Sl1ia e procurar uma casa um modestíssimo 
apartamento, ou um quarto de empregada, 
V. EX'! verá que esse quarto de empregada 
hoje está, dependendo do local, até por 30 
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mil ow,zeiros mensais. Se ele ganha 50 ou 60 
mil cruzeiros no Estado do Rio de Janeiro 
e tem família, como pode vir para Brasília? 
Acho que isso deve ser feito em levas, cautew 
losamente, para que se vão acomodando 
aqueles que sejam indispensáveis a Brasília. 
També~ nesse ponto, há uma coisa que preow 
cupa os que vivem no Rio de Janeiro, aos 
que acOmpanham a vida do Departamento 
no Rio de Janeiro, participam dela, trata-se 
de uma notícia que, certamente, não é verda
deira: é- que vão ser criados 7 ou 8 regiões 
do ONERem todo o País. E uma das regiões, 
a que incorporará o DNER do Rio de_Janei
ro, sem dúvida um dos mais importantes dada 
a malha rodoviária do Estado, se deslocará 
para Belo Horizonte. De modo que não só 
tiram o DNER do Rio de Janeiro, como tam
bém retiram a sede da região do Rio de Janei
ro. Evidentemente que, como Senador pelo 
Rio de Janeiro e conhecendo o problema, 
queria aproveitar o discurso de V. Ex~ para 
pedir aos responsáveis que meditem sobre 
esses dois pontos. Primeiro, não é possível 
trazer todos os funcionários de repente para 
Brasília, porque não tem onde abrigá-los e 
não há aqui uma construção civil tão ativa 
que, dentro de breve tempo, possa aoon:todar 
esses funcionários. Segundo, se iss_o se c-on
cretizar na velocidade que se anuncia, que 
não se esqueçam de que o Rio de Janeiro 
não pode perder, ao mesmo tempo, a direção 
nacional do DNER e até a sede da futura 
região do mesmo Departamento. Não é uma 
crítica, mas é um apelo de. quem conhece 
o Rio de Janeiro e conhece Brasília, poises
tou aqui desde 1960 e sei as dificuldades da 
cidade. É muito fácil transferir alguém para 
o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Forta
leza, porque sempre haverá onde abrigá-los; 
mas trazer todos os funcionários ou uma gran
de parte dos funcionário!> do DNER para 
Brast1ia sem ter onde residirem, acho que 
mlo é urna coisa certa. Em todo o caso, confio 
que o Governo tomará as providências antes 
de trazer para Brasl1ia não s6 funcionários 
do'DNER como da Embratur e outras repar
ticões públicas. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Nel· 
son Carneiro, toda a Casa conhece V. Ex• 
e, principalmente, eu, que fui uni aluno de 
V. Ex• nos idos de 1950, no Rio de Janeiro, 
V. Ex" no velho PSD e eu no PTB. Inclusive, 
está aí o Senador Chegas Rodrigues com 
quem acompanhávamos o debate de V. Ex" 
com o nosso pernambucano, o Monsenhor 
Arruda Cã.mara. Quando se dizia: "vai falar 
hoje o Deputado Nelson Carneiro", já safií:i
mos que o debate com o Monsenhor Câmara 
seria um debate quente e vice-versa. Então, 
toda a Casa tem respeito e conhece muito 
bem a posição de V. Ex' em defesa dos mais 
humildes c das coisas mais importantes deste 
País. 

Mas, permita, nobre Senador e Presidente 
Nelson Carneiro, o que o jornal diz é que 
os funcionários do_s órgãos públicos federais 
que terão as suas sedes transferidas do Rio 
de Janeiro para Brasma ou que serão remane-

jados para outros E.<;tados resistem à mudan
ça, ques_tionam sua necessidade e reivindicam 
participação no processo decisório. Justa
mente isso que V. Ex• está falando. Acredito 
que nesse processo decisório terei, inclusive, 
o prazer de, como 1~ vice-Líder do Governo, 
levar esse aparte de V. Ex' a essas reuniões 
governamentais, pelo respeito que temos a 
V. Ex~ reconhecermos sua grande expe-r'ién
cia. 

Não conc_ordo com o que hoje ç>t:orre. No
bre Senador, se o Governo Feat:-ral tem sua 
sede aqui, a sede do DNER também deve 
se:?" na Capital Federal. V. Ex~ vê, por exem
plo, o caso da LBA. A sede da LBA é aqui, 
pois o Govern-o Federal está instalado aqui. 
Então, não se admite que essas sedes estejam 
no Rio de Janeiro. 

Li sobre esse problema na irhprensa, mas 
sei que V. Ex• e todos nós compreendemos 
que esses funcionários todos não podem vir, 
de maneira maciça, para cá, porque não há 
como instalá-los. Mas a sede, o comando da 
Nação é aqui. Então, o DNER, a LBA têm 
que estar aqui, e não no Rio de Janeiro. 

Agradeço a V. Ex• Muito me honra o seu 
aparte. 

Sr. Presidente, termino minha oração, cer
to de que, mesmo nos apartes mais acalora
dos; nos apartes em que cada um firma sua 
posiçâo, vemos mais alto o Brasil e que todos 
nós, intimamente, brasileiros- patriotas e res
ponsáveis, sabemos muito bem que nosso po
vo_ está ·acompanhando este Plano passo a 
pàsso; e- a respohs-abilidade do Congresso é 
muito grande para que ele dê certo. Assim 
sendo, esse Plano, se Deus quiser, dará certo, 
para o bem de nossa Pátria. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO: 

Domingo, 13-5-90 

GOVERNO FUNDA PARTIDO 
SOCIALDEMOCRATA APÓS ELEIÇÃO 

Dora Tavares de Lima 

BRASÍLIA- O deputado Renan Calhei .. 
ros só nãO abandonou a liderança do governo, 
para dedicar-se à sua campanha para gover
nador de Alagoas, por que percebe que o 
gove~-~~orre riscos com sua frágil e compli
cadã base de sustentação parlamentar. Sem 
cargos pata distribuir, Renan rende-se às evi
dências e reconhece: "Com fisiologismo é 
maís fácil convencer os políticos". Aos 34 
anos de idade, ex-militante do PC do B, ex
porta-voz da UNE no Congresso, ex-inte
grante da esquerda do PMDB e fUndador 
do PSD B, Renan há dois meses lidera um 
bloco parlamentar que inclui deputados de 
várias rendéncias políticas, que deve dar ori
gem, após a eleição, "a um partido socialde
mocrata". 

O tempo já foi sufiderite para Renan cole
cionar decepções. Acha que a "cultura da 
clientela'' difiCUlta seu trabalho nõ COngresso 
e entristece-se_ao ver seu antigo líder, Ulysses 
Guimarães, pretender "retirar dívídendos 
eleitoreiros do plano de estabilização econó
mica". Renan inclui Ulysses, a quem chama 
de "doutor Ulysses" .. na lista dos mitos que 
ainda não entenderam que a correlação de 
forças partidárias mudou. E acusa: .. Ele já 
inviabilizou os planos Cruzado, Bressere Ve
rão e agora tenta inviabilizar o Plano Collor''. 

Durante três horas de conversa, em sua 
casa localizada no Lago Sul de Brasília, Re
nan Calheiros fez pelo menos duas confidên
cias: revelou que, ao contrário do que o presi
dente vem afirmando, ele se envolverá nas 
campanhas eleitorais nos estados e poderá 
subir até em palanques, só que ainda não 
escolheu em quais. A outra novidade é que 
os políticos governistas poderão fazer nomea
ções - só que apenas para cargos federais 
nos estados, obedecendo a critérios técnicos 
de competência e, principalmente, depois 
que as medidas provis6ria.c; estiverem todas 
aprovadas, incluindo os vetos presidenciais. 

Campanha 
Assim que terminar de ~d!llinistrar o plano 

econômico, o presidente Fernando Collor fa
rá política e, ao contrário do qUe \ 1inha afir
mando, se envolyerá nas campanhas eleito· 
rais nos estados: "Eu pessoalmente defendo 
esse envolvimento, mas não posso antecipar 
em que campanhas ele estará, ou se subirá 
em palanques". Renan lembra que recente
mente o presidente disse que anunciaria ao 
país os nomes dos políticos que apóiam o 
plano e o dos que tentam inviabilizá-lo. "0 
simples fato de ele dizer a posição de cada 
um ajU.d~ quem ~stá a favor'_'. 

Nomeações 
Os políticos vão poder fazer nomeações, 

ntaS só depois que as medidas provisórias do 
governo forem todas aprovadas, inclusive os 
vetos. Renan calc_ula que existem cerca de 
3 mil cargos federais nos estados e diz que 
o presidente admitirá "receber sugestões dos 
partidos e de outros setores da sociedade". 

O líder do governo é reticente ao falar em 
data para o início d?S nomeações, "por que 
qualquer antecipação que fizermos quanto a 
isso vai calçar o discurso da oposição de que 
estamos pretendendo reeditar a velha prática 
do é dando que se recebe". Para demonstrar 
que as nomeações de agora obedecem a crité
rios diferentes, Renan diz que o governo só 
aceitará "as sugestões que estejam embasa
das em óbvios critérios de lealdade, compe· 
tência e experiência". 

Fisiologismo 
''É muito maiS fácil negOCiar quando se

lança mão do fisiologismo. Os líderes que 
convenciam parlamentares a partir dessa prá
tica, sem dúvida tiveram mais facilidade no 
exercício de sua liderança", desabafa Renan, 
ao relatar as dificuldades que enfrenta todos 
os dias no Congresso para convenc~_r os depu
tados a votarem com o governo. "O miniStro· 
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Bernardo Cabral, o senador José Ignácio (lí
der do governo no Senado) e eu pagamos 
um preço caro ao inaugurarmos um novo re
lacionamento entre o governo e os políticos". 

.. Na liderança e na coordenação política 
foram colocados homens limpos, o que res
tringiu muito o espaço dos cartórios, dos lob
bies e, ao mesmo tempo, nos criou enormes 
dificuldades". Logo no início da edição das 
medidas provisórias, por exemplo, Renan 
conta que parlamentares governistas e de 
oposição tentaram desestabilizar as duas_ lide
ranças no Congresso e o ministro Cabral. 

"Conseguimos vencer por causa da concor
rência do presidente, que era permanente
mente informado dessas pressões, e porque, 
num dado momento, passamos a jogar com 
a opinião pública. Eu cheguei, em entrvistas, 
a dar sinais claros de que isso estava aconte
cendo". 
• Renan diz que, embora o Brasil e o Con
gresso tenham mudado nesses dois meses de 
governo Collor, "os corruptos são os mesmos 
e esperam pacientemente o momento de res
suscitar". O lfder sabe, mas não quis dar no
mes daqueles "que preferiam ver na liderança 
do governo pessoas que ajudassem a_propina 
e a corrupção". 

O deputado S:cha que o fato de o governo 
ter conseguido aprovar reformas profundas 
sem ter de dar um único cargo - embora 
eles saibam que só nomeia nos estados quem 
votou com o presidente - '-'foi--Uina verda
deira revolução parlamentar •. porque a cultu
ra da clientela sempre falou mais alto". Re
nan garante que nunca recebeu uma proposta 
de suborno e imagina que "eles tentaram de
sestabilizar a minha liderança justamente 
porque nunca tiveram espaço para me cor
romper". 

Apoio parlamentar 
Renan Calheiros calcula que o govemo 

conta hoje corri cerca de 250 deputados, todos 
de partidos de centro ou de centro-direita, 
mas admite que a base de sustenção parla
mentar ainda não está consolidada e que é 
muito complicado esse trabalho. Primeiro, 
"porque agora temos de convencer a todos 
com argumentos e não com cargos. A prátíca 
do é dando que se recebe estádefinitiva-inente 
abolida". Segundo, por que o governo não 
é eleito com apoio partidário expressivo. E 
terceiro, porque cada partido da coalização 
tem um interesse específico. 

Complicado mesmo, na opinião de Renan, 
é administrar os ciúmes. "Durante a votação 
do plano tivemos casos explícitos de ciúme, 
como a questão da casadinha. Cada partido 
tinha uma proposta difiáerite de casadinha 
e todos faziam questão de caracterizar como 
sua a sugestão··. 

Centriio 
Durante a Constituinte, quãrfdo surgiu o 

Centrão, Renan militava entre os peemede
bistas liderados por Mário Covas, execrado 
pelos moderados e conservadores q·Je vira
ram a mesa no meio do processo. Hoje, são 
eles que dão votos ao governo e é com eles 

que pode contar - o que, ele garante, não 
lhe causa constrangimento algum. 

"b forçoso reConhecer que o C6ntrão mu
c!_qu_,_ não adianta ter preconceitOS e -nós já 
superamos essa fase. Hoje nós ·vericemos o 
maniqueísmo ideológico''. Renan não admite 
que se diga que o governo está aliado a seto
res· pOiitíCã"mente atrasados dentro do Con
gresso. "Estamos aliados ao que mais evolui 
dentro do Congresso;porque esse pessoal de 
repente passou a abraçar as teses da moder
nidade. q~e o governo apresentou". O pro
cess<>·eleitoral, na opinião de Renan, ''desfez 
marcas ideológicas, tanto que eu sempre fiz 
questão de dizer que iríamos buscar apoio 
em todos os partidos, principalmente no Cen
trão.·· 

Lobby 
Dois lobbies atuaram com agressividade, 

na visão de Renan Calheiros, durante a vota
ção do plano económico: o dos servidores 
públicos e o dos banqueiros. Os primeiros 
atingidqs pela r~fornia administrativa e os 
bancos pela reforma monetáfia. Renan conta 
que os banqueiros têm representantes na es
querda e na direita dentro do Congresso Na
cionaL Ele não cita nomes, mas no Palácio 
do Planalto ninguém faz se"gredo de que os 
três deputados que mais criaram problemas 
para o governo na votação dos certificados 
de privatização foram Francisco Dornelles, 
Guilherme Afif Domingos e Jorge Bornhau
sen. 

Mas o deputado acha que o lobby mais 
agressivo é mesmo o dos servidores. "Eles 
fazeni ciriHeTã;-cerccim a gente. Muitas vezes 
cheguei a atravessar verdadeiros conrredores 
poloneses no Congresso. É preciso ter cora
gem e ousadia para enfrentá-toS". Para fugii 
ao lobby, o líder do governo tem duas táticas. 
A primeira é evitar o encontro com lobistas, 
mas como eles estão sempre acompanhados 
de deputados ou senadores, fica difícil. 
"Quando a conversa é inevitável procuro fa
zer com que seja pública. Sento na mesma 
mesa pessoas que têm interesses conflitantes, 
junto com funcionários do gabinete e, se tiver 
um jornalista por perto, melhor ainda. A rea
ção é de flagrante desânimo". 

Esquerda 
A convivência de Renan Calheiros com a 

direita fez CQm qUe ele vencesse preconceitos 
esquerdistas e a campanha ensinou uma liçá0: 
"A divisão da política em direita e esquerda 
ficou enterrada no fundo das umas". Masmo 
assim, não perde a oportunidade de criticar 
duramente os antigos companheiros: ~·A es
querda brasileira está ultrapassada. Quando 
eu vejo B.dzõla inSistir na tese da necessidade 
de reparar as perdas internaciOnais, acho que 
ele está na contramão da história". 

"Quando Lula se recusa a ocupar um lugar 
no Parlamento e prefere ocupar esse espaço 
num governo paralelo, que é um instrumento 
do parlamentarismo que ele mesmo derrotou 
na Constituinte, me dou conta da falta de 
clareza dessa gente". O grande ensinamento 
que Renan recebeu nesse período na lide-

rança foi que "não se consegue avançar nem 
consagrar reformas sem selar aliançás". 

Mito 
"O Congresso Nacional c"ultua seus mitos 

e essas pessoas não estavam acoStumadas a 
conversar com políticos que não liderassem 
grandes bancadas. Foi difícil para eles aceitar 
a minha liderança e a do senador José Igná
cio". Renan conta que, em determinados mo
mentos, "essas pessoas quis.:ram produzir fa
tos políticos sem levar em consideração as 
lideranças do governo" e lembra que o exem
plo mais marcante foi guarido o PMDB. "pa
ra resguardar seu interesse eleitoreiro", qui~ 
aumentar o saque da poupança para Cr$ 600 
mil. 

O único mito qüe Renan cita n(Jminalmen
te, e para acusar, é o "Dr. Ulys5es Guima
rães". O lfder do governo acusa o presidente 
do PMDB de tentar inviabilizar o Plano Co
llor e de já ter inviabilizado três planos econó
micos: "O Cruzado, o Bresser e o Verão"-. 
Para Renan, Ulysses "tenta, mas não conse
gue esconder set.i deSejo de ver o plano dar 
errado. Ma~, _como está dando certo, o 
PMDB ~~t_á tonto". -

O outro mito que. ele aceita citar, desta 
vez para elogiar, é o sefiador Fernando Hen
rique Cardoso (PSDB- SP). "Ele foi muito 
importante na negociação da reforma mone
tária no Congresso e está aceitando conversar 
conosco. É um elo importante na tentativa 
de nos aproximarmos da social-democra:cia". 
Para afastar de antemão quaisquer interpre
tações precipitadas de suas palavras, Renan 
esclarece: "O PSDB é oposição e continuará 
sendo''. De uma maneira geral, o líder do 
_gr;>verno acha que os mitos têm dificuldades 
em se relacionar com as novas lideranças. 
"Por que eles se recusam a enxergar que tudo 
mudou". 

Novo partido 
O presidente só está esperando passar as 

eleições para criar um novo partido, de inspi
ração socialdemocrata, porque, segundo Re
nan Calheiros, ele tem certeza de que a refor
mulação partidária virá. ''De fato, uma refor
mulação abre espaço para a criação de um 
partido socialdemocrata com reais perpecti
vas eleitorais". Mas, apesar disso, o Renan 
diz que esse não seria o grande partido de 
sustentação política do góvemo no Congres
so, simplesmente põrC(ue isso não interessa 
ao presidente. "Este será um governo supra
partidário até o final". 

Erros do governo 
Renan atribuiu a sucessão de erros qUe o 

goVerno terii cOmetido à pressa que o presi· 
dente tinha para fazer suas reformas. "O go
verno tem que fazer muita coisa ao mesmo 
tempo". Ele acha que o ministro da Justiça 
foi "profundamente injustiçado quando le~ 
vou a culpa pelos equfvocos. Para ele, o pro
blema é que a área económica produziú e 
editou várias das medidas sem sequer consul
tar as lideranças políticas. "Isso favoreceu 
a produção de equívocos". 
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Renan admite que, por muitas vezes dentro 
do próprio governo, se fala linguagens dife
rentes e lembra pelo menos dos momentos 
marcantes em que isso aconteceu na edição 
da Medida 180, que acabou colocando em 
discussão de novo os_ limites dã _poupança, 
quall:do? Congresso já tinha dado uma gran
de _Vltóna no assunto para o gove-rno, e na 
assmatura da portaria que suspendeu o paga
mento do FGTS para demitidos. 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SE
NADORES: 

Aureo Mello - Almír Gabriel - João 
Castelo - Afonso Sancho - Carlos Alberto 
--Rai~undo Lira - Luiz Viana - Jutahy 
Magalhaes - Alfredo Campos - Maurício 
Corrêa - Alberto Hoffmann - José Paulo 
Biso!. 

Durante o discurso do Sr. Ney Mara
nhão, o Sr. Nabor Júnior, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidên· 
cia, que é ocupada pelo Sr. Antônio Lui:z 
Maya, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz 
Maya) -Sobre a mesa, ofício do Sr. 
Governador de Roraima, que será lido 
pelo Sr. 1~. Secretário. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO S/17, DE 1990 
(N~ l/90~GAG, na origem) 

Boa Vista, RR, 8 de maio de 1990. 

Senhor Presidente, 
Nos termÇ>s do § 2", do art. 58, da Lei n? 

7.800, de 10 de julho de 1989, e na obser
vância do disposto no art. 39 da Resolução 
n9 157, de 1" de novembro de 1988, dessa 
Câmara alta do Poder Legislativo, tenho a 
honra de submeter à elevada apreciação des-

sa Casa, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Secretário da Economia, Fa
zenda e 'Pli:mejamento, o anexo Projeto de 
Lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
créditos adicionais à Lei Orçamentária Anual 
até o limite de Cr$ 5.800.lKlO.OOO,OO (cinco 
bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros) e 
dá outras providênCias. 

Dada a importância da matéria para a Ad
ministração da Governo de Roraima, solicito 
a Vossa Excelência, de conformidade com 
o artigo 4~ da citada Resolução, conceder ca
ráter de urgência na apreciação do aludido 
projeto de lei. 

Valho-me do ensejo para reiteéar a Vossa 
Excelência o meu alto apreço e consideração .. 

Saudações, - Rubens Vilar, Governador 
de Roraínia. 

SECRETARIA DE ECONOMIA, 
-FAZENDA E PLANEJAMENTO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 001/90 
Boa Vista, 7 de maio de 1990 

ExceleDtíssimo- Senhor Governador, 
Temos a honra de submeter à elevada con

sideração de Vossa Excelência o anexo proje-
to de lei que autoriza o Poder Executivo a 
abrir à Lei Orçamentária Anual deste Estado 
(Lei n<> 1, de 8 de janeiro de 1990), créditos 
adicionais até o limite de Cr$ 
5.800:000.000,00 (cinco bilhões e oitocentOs 
milhões de cruzeiros). 

Esta proposição tem por finalidade precf- · 
pua dotar o Governo do Estado de Roraima 
da indispensável autorização legislativa, com 
vistas a promover os necessários ajustes na 
despesa, em função da efetiva evolução da 
arrecadação das quotas do Fundo de Partici
pação dos Estados e do_ Distrito Federal 

(FPE) e da Transferência do Imposto sobre 
a Renda retido na fonte (art. 157, I e 158, 
I, da Constituição Federal). 

No âmbito do_ orçamento fiscal os recursos 
necessários ao atendimento dos créditos adi
cionais soficifados correrão à conta do exces
so de arrecadação das quotas do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Fede
ral (FPE) e da Transferência do ImpostO so
bre a Renda retido na fonte, de conformidade 
com o previsto no art. 43; II, da Lei n~ 4.320, 
de 17·3-64. 

Através dos quadros I e II, em anexo, de
monstra-se o excess-o de arrecadação e sua 
previsão, em obediência ao disposto no§ 39, 
do referido art. 43, do diploma legal em refe
rência. 

Sem a providência que ora se cogita a admi
nistração do Estado de Roraima se vetá a 
braços com enormes dificuldades por decor
rência da impossibilidade de atender ã opera
cionalização de sua máquina administrativa 
e de um programa mínimo de investimentos, 
tendo em vista que o atual orçamento se en~ 
contra absolutamente esgotado em suas dota
ções. Teremos uin-vi!rdadeiro estado de cala
midade pública pela inércia a que estará con
denada a gestão do Estado. Não poderemos, 
sequer, prover à transferência de recursos pa
ra as empresas públicas para que estas aten
dam a desembolsos necessários e imperiosos, 
como salários e encargos sociais. 

Desse modo, a destinaçãQ dos recursos a 
que se refere o proposto Projeto de Lei, no 
montante de Cr$ 5.800.000.000,00 (cinco bi
lhões e oitocentos milhões de cruz~iros) pre
tende reconferir ao Governo do Estado ages
tão de sua máquina e a administração de um 
programa mínimo de investimentos. Esse 
montante se apresenta da seguinte forma, se
gundo os grandes grupos de despesa: 

em Cr$ 1,00 
(a preços de abril de 1~90) 

Créditos Adicionais 

a) Crédito Suplementar 

Pessoal e Encargos Sociais 
Outras Despesas correntes e 

de Cap1tal 

b) Crédito Especial 

Pessoal e Encargos So~1a1s 

Em vista do exposto; submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei. -Professor Antônio Ramos 

5.800.000.000 

5.440.000.000 

120-000.000-

5.320.000-000 

360-000.000 

360.000-000 

Machado, Secretá{io de Economia, Fazenda 
e Planejamento. 
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QUADRO I 
DEMONSTRATIVO 00 EXCESSO OE 

ARRECADAÇÃO DAS QUOTAS DO 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 

ESTADOS E DO 
DISTRITO FEDERAL 

(fonte de recursos para ocorrer à despesa com a abertura de créd1tos 
suplementares e especiais) 

em Cr$ 1,00 

Dtscrtm1naçlo 

1. Valor arrecadado até 30-4-90 
2. Previsão de arrecadação para per1odb a 

decorrer de m~1o a dezembro/90. na 
est1mat1va de uma Quota mensal de •••• 
Cr$ 85.0.000.000,00_ (oftocentos e c1n
Q0enta milhões de cruzeiros}, a preços 
constantes ae 1Q de maio de 1990. 

arrecadação prevista para o exerC1c1o 

(-) valor já previsto no areamento 

excesso de arrecadação considerando
se a tendência do exerc1c1o, na for
ma prevista no art. 43, § 3g da 
Le1 ng 4.320. de 17-3-64 

Boa Vista, RR, 7 de maio de 1990.- Prof. 
António Ramos Machado, Secretário de 
Economia, Fazenda e Planejamento. 

QUADRO ti 
DEMONSTRATIVO 00 eXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO DA TRANSFER~NCIA 
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 

RETIDO NA FONTE 

Va1or Cr-$ 

1.513.182.000 

e. aoo.ooo.ooo . 
8.3_13.182.000 

(2. 425.491".820} 

5.887.690.180 

{fonte cte recursos para ocorrer à despesa com a abertura de créditos 
suplementares e' especiais) 

em Cr$ 1,00 

DfscrlmfnaçAo 

1. Valor arrecadado até 30-4-90 

2. Previsão de arrecadação para o oerfodo a 
decorrer de maio a dezembro/90, na est1-
mat1va de uma tr.ansferênc1a mensal da or
dem de Cr$ 37.500.000.00 (tt"1nta e sete 
milhões e quinhentos mil cruzeiros). a 

preços constantes de ma~o~.d-~- 1990 

arrecadação prevista para o exàrcfc1o 

(-) valor .já Previsto no orcamerito 

excesso de arrecadação 

Boa Vista, RR, 7 de maio de 1990.- Prof. 
António Ramos Machado, Secretário de 
Economia, Fazenda e Planejamento. 

Va.1or 

100.000-000 

300.000.000 

400-000. 000 

33.972.828 

366.027. 17"2" 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 47, DE 1990 

Autoriza o Poder Executh·o a abrir cré
ditos adlcionais até o limite de Cr$ 
5.800.000.000,00 (cinco bilhões e oitocen
tos milhões de cruzeiros). 

O Governador do Estado de Roraima, 
Faço saber que o Senado Federal decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1" Fíca o Poder Executivo autOri

zado a abrir créditos suplementares J. Lei Or-

S_ament<Íria Anual do Esta~o de Roraima (Lei 
n" 1, de _8 de j~neiro de_1990), até o limite 
de Cr$ 5.440.000.000,00 (cinco bilhões qua
trocentos e quarenta milhões de cruzeiros)" 
para atender à programação constante dos 
anexos I e II, nos valores ali indicados. 

Art. 2" Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir créditos especiais ã Lei Orçamen
tária Anual do Estado de Roraima (Lei n' 
1, de 8 de janeiro de 1990). até o limite de 
Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta mi
lhões de cruzeiros) para atender à progra-

mação constant.e dos anexos III e IV, nos 
valores ali indicados. 

Art. 3" Os recursos necessários ao aten
dimento-doS-cfédítos autórlZã.dos nos artigos 
anteriores correrão à conta do previsto no 
art. 43, 11, da Lei n• 4.320, de 17-3-64. 

Art. 4'·' Esta Lei entra em vig~r na _d~ta 
de sua pubiicaçãci, revogadas_ as dtspostçoes 
em contrário. 

Boa Vista, de de 1990. 

Projetes Atividades Total ! 

03 
07 

021 

J'o!X<UN!Srn!,ç'.f>D E PU\.~IE.JAMENiu 
]l!l!-ll!!!Sl'Rl\Ç/0 

N:\'IINISl'Rl\ÇIO GEML 

03070212.001 Httnut:enção d.:! E:sl:.rutura l>.dminis 
trativa do Est..ldo de PoraJ.rna -

NMUHEZA DA DESPESJ\ 
OO'fHAS DESPEShS CQL?.R.ENrES 

03070212.002· Coordenação e ApoiO a Ex~ç3o 
de Progrann.s GovcnniiCllt::ais 

NATURE&\ 0.1'\. DESPESA 

OUl'MS OESPE'.Sn.S mRRENl'ES 

OU.l'RAS DESPESAS DE CAPITAL 

025 EDIFICl\ÇllES POllLIC11S 

03070251.002 Elaboração e-EXCcUÇão de Pro 
jetos e Obras PÚblicas -

08 

035 

03080351.020 

NAWREZAIA DESPESA. 

DESFFS1\S DE Cl\PJTl\L 
N.t'INrsrnt.çllb Fiti'>t:cErnA 

PAIU'IClPAÇ'JíD SCCIE'I'fJUA 

Particlpaç5'o do Estado nc ca:-
p:i t:al do Blnco do E. de Po
raina s.A. 

N!\.TUREZA DA DE'SPESA 
DESPE&'\S DE O.Pl.TAL 

09 PlA"TEJi."Jo1ENIQ ~n::J..ri:AL 

024 ll-!FO~·'NÃTICA 

03090242.004 Ap."'io. ~s serviços de ih.fontática 

040 Pu~ro E·o~!El''l'Pf"l?'l 

03090402.005'" ManutençãO dã··Secrct.D:ria de Paãne-
jam~nto e Fina.nças 

NNIUREZA DA DESPESA 

<XJl'Rl\S DESPESAS CORRÊNTES 

1.920.000.000 
900.000.<J90 

900.000.000 

10o.ooo .. ooó 

100.000.000 

800.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

Gcfo.ooo.opo 

600.000.000-

600.000.000 

300.000-000 

300.Q,OO.OOO 

30.000.000 

90.000.000 

. 120.000.000 

3eo:ooo.ooo 
300.000.000 

120.000.000 

~o.ooo.ooo 

·90.000.000 
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CJ:$ I,bo 
il>'<PP I _ . . _ . _ _ . .. (orecos de abri' de 1990) 

___ ~ _ ~tim.t::!Ç_a~ de_ a.nP.XO :_l _:. Fls .:_2 ___ __._ ______ ...:._ _ ·- __ _ 

CP!Drro SU)4lEN171R 
r~oo=. 

(fonte: Fundo de Particioaçao 'dos Estados) 

J\NEXO NJ PltlJero OE: LEI N<i' ___ _L __________________________ '-<·-

~GJ ESPEX:Ifrt:lldD Projetes atividades \ · lDrAL . 
~----- -- ------------------- __ ,_ ---

06 

30 

021 

06300212.008 

177 
0630}772. 007 

06 

42 

186 

08421861. 008 

08421882.010 

09 

51 

035 

09510351. 010 

o 264 

095102642.014 

DEFESA NIICIOOAL E SE:GURi\ll:A 
PÜBLICA 

SEGJRAN::".i\ PÜ&.ICA 

A!X>UNISTRIIÇÃO GERIÍL 

Manutencão dá Policia Civil 

NATUREZA DA DESPESA 

OUl'RAS. DESPESIIS CORRENI'Es 

POLICIAMEN'ro MILI'ri\R 

Manutenção da Poiícia Militar 

NA'IUREZA DA DESPESA 

OOl'AAS DESPESIIS CORRENI'ES 

EIXJCAÇ)'D E CUL'rullA 

ENSINO DE PRlliE.IRO GRAU 

ENSINJ REGUlAR 

Desenvolv.i.nento do Ensino 
Fundanental · 

NATUREZA ffi DESPESA 

DESPESAS m: CIIPI'riiL 

Coordenação e Hanutenção do 
Ensino Fundamental . . 

NA'IUREZA ffi DI:SPESA 

OOl'I1I\S DESPESAS CORRENrES .. 

ENEHGIA E. 11l:l:URSJS ~UNERAIS 

ENERGIA ELf:rRICA 

PARI'ICIPJ\Ção OO:::l'EITÂRIA 

P&ticipação do Estado no ca-
pital das Eentrais EIEI'lUCAS 
de IDRAIMA 

NA'IUREZA DA DESPESA 

60.000.000 

80.000.000. 

3oo. oocr. ooo 

T6q.ooo.oop 
360.000. oo,o 
80.000.00,0 

300.000-000 

. 300.000.000 

820.000.000. 

820.000.000 

100. 000. 000 

1.360.000. 000 

1.360.000.000 

1.360.000.000 

540.000.000 

540.000.000 

540.000. 000 

540.ÕOO. 000 

100 l 000. ooo 

DESP~ DE CAP~ 100.000.000 

GERAÇÃO DE· ENERGIA 'l.'ERMELf:TRICA 

At;:eio Financeiro a Centrais -
E1étricas de !lorairoa 440.000.000 

NATURE7J\ DA DESPESA 

CX1l'AAS DESPESAS CORRWI'ES 440.000.000 
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l\NEW I 

.DIÁRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção-li) 

Cr$ 1,00 
(preços de abril de 1990 ) 

Maio de 1990 _ 

continuação do runexo I - fls. 3 

Rro.JRS0S r6 TESJURY 
(fonte: Ftmdo de Participação dos Estados! 

I; 

ANEXO Nj PRÓJEI'O DE LEI N9 \I 

10' 

57 

021 

10570212:029 

13 

75 

428 

13754281,015 

13754282.018 

16 

88 

537 

111\BITAÇÃD E URBI\Nis-10 

HABITAÇÃO 

l\D!o1INISTRIIÇiio GERAL 

Ap::>io -l;tin.:mceiro a Ccnpanhia 
de Desenvolvimento de Rorai

ma 

Projetes 

NATUREZA Dl\ DESPESA. 

PESSOAL E EN::AI1GJS SCCIAIS 

OUI'RAS DESPESAS CORRENI'ES 

SI\!JDE E S1\NEI\!o!EN10 

SI\IJDE 

ASSI&"ltNCIA MtDICA E SI\Nrrl\RIA 
Desenvolvim=nto do Setor Saude 

M>nutenção do Setor saucle 

Nm'OREZA DA DESPESA. 

<'UI'RI\S DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

TRANSPORTE 

mANSPORTE roDJVI!\Rio 
CONSI'F!Jçí'D E PAVIMENTl\çíii:> DE ID-
DOVIAS 

CoristruÇão e recuperação de es- · 
tradas 

NATUREZA Dl\ DESPESA 

, DESPESA DE CAPITi\J, 

Atividades 

440.000.000 

"··.·· ·' 

440.000.000 

220.000.000 

220.000.000 

180.000.000 

120.000.000 

60.000.000 

160.000.000 

160.000.000 

' 

I . J ~ I 

_ tso.ooo.~oi? 
,_ ' tso.ooo.oo

1

o 
só. ooo. o o' o 

I ' I 
I I 

600.000.00~ 

6oo:ooo.ilo9 
600.000.001 

I 

220.000.000 

220.000.00 

220.000.00 

2.480.000.000 2.720.000.000 5.200.003.000 
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Cr$ 1,00 
(preços de abril de 1990) 

REJ::URSOS DE óÚrnAs Fml'ES 
(fonl:e: Trarulferência do Imposto sobre a 

Renda retido na fonte) 
ANEXO lD PIOJEIO DE LEI NQ 

08 

42 

188 

08421882.010 

09 

51 

264 

09512642.014 

= 
Projetes 

EDUCI\ÇÃO E OJLTURA 

ENSINO DE PRIMEIRO_ GRAU 

ENSINO REGUU\R 

Coordenação e Minuten 
ção do Ensino Funda=
mental 

NA1UREZA DA DESPESI'. 

OOrRAS DESPESI'.S CORRENI'ES 

ENERGIA E RECURSOS MINEl1AIS 

ENERGIA ELE:TRICA 

GERI\ÇÃO DE ENERGIA '.l'ERMELIIDuCA 

Apoio Financei>:o a Centrais 
Eletricas de Rorairoa 

NI\TUREZI'. DA DESPESA 

OUTRAS DESPESI'.S coru.:umrES 

Atividades 

100.000.000 

100.000.000 

140.000.000 

140.000.000 

240.000.000 

Total 

1oo.oco.ooo· 
100.000.000 

140,.000. 000. 

140.000.000 

140.000.000 

240.000.000 
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Anexo I II . 

DIÁRIO óO CONGRESSO- NACfdNÀL(Seção Ü) Maio de 1990 

Cr$ 1,00 
()(preços de abril de 1990) 

CH!:;DITO ESPECIAL RECURSOS DO TESOURO 
(fonte: Furxlo de Participação dos Estados 

!\NEXO J'D ProJE'IO DE LEI N<;> 

03 

07 
021 

03070212.001 

08 

42 

188 

08421882.010 

Projetes 

1\I:MINIS'l'RliÇi\o E PLI\NE:JAMENIO 

1\D.'!INISI'RI\ÇÃO 

ADHINISTRAÇÃO GÉRAL 

Hanutenção da Estrutura J\dmini!!_ 
trativa do Estado 

NATUHEZA DA DESPESA 
PESSO!\L E EN:11RG0S SOCIAIS 

EOO::IIÇÃO E CULT1.JRA 

ENSm:J DE PRIMEIRJ GRAU 

ENSINO REJ:;Uil\R 

Coordenação e· Manutenção do 
Ensino F'urrlarnental 

NATUHEZJ\DADESPESA 

PESSCIAL E EN:::ARGJS SOCIAIS 

Ati v idades Total 

12o.ooq.ooo 

120.00~.000 

120.001'000 

120.000.000 . i 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

240.000.000 240.000.000 
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Anexo IV 
cr$ 1,00 

(preços de abril de 1990 ) 

C!éJ rro ESPOCIA!. - . - -

REOJF.9)S DE . dJTAAs FbNn;s 

Nl!;:xO N> PÉOJE:IO DE LE! N9 

(fonte: Transferência do !rtp:>sto sobre a Rerxla 
retido na fonte) 

03 

07 

021 

03070212.001 

··Projetes 

1\!X>!JIUSrHI\ÇÍÍD E PLI\NEJi\MEN'fO 

Aa.UNISTRI>J;ÃO 

AD>IINISTFAçi\o G8RAL 

J>i"llmtenção da Estrutura l\dmi
nistrativa do Estado 

Atividades 

120. 000. 000 

Total 

120. 000. OC:J 

120.000.0~0 

120.000.0GO 

N/\TUREZA DA DESPESA 

PESSO!\L E EN:::I\RGJS scx::IAIS 120.000.000 

O SR. PRESIDENTE (António Luíz Maya) 
-A matéria que acaba de ser lida será pub!i
cadae-remetida a Comissão do Distrito Fede
ral, onde poderá receber emendas pelo prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (António Lu1Z Maya) 
- Estã eSgotadO o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Iem 1: 

Projeto de Lei do Senado n"' 35, de 
1990 - Comfllementar (em regime de 
urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) _ 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 35, de 1990 -Com
plementar, de autoría do Senador Már
cio Lacerda, que dispõe sobre o adicio
nal ao Imposto de Renda, de que trata 
o inciso· II do art. 155 da Constituição 
Federal, tendo 

PARECER PREl.JMINAR, de Pie· 
nário, da Comissão 

-de Assuntos Econômicos, solicitan· 
do audiência da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

A Presidência determina a retirada da pau· 
ta da matéria coiiS:tante deste item, nos ter
mos do art. 175, Letra e, do Regimento Inter
no. 

OSR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya) 
-ltem2: 

Projeto de Decreto-Legislativo no 23, 
de 1986 (incluído em Ordem do Dia nos 
tennos do art. 376, c, do Regimento In
terno.) 

12o.ooo.ooo 12Q.ooo.ooo 

À Comissão do Distrito Federal 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de D"ecreto Legislativo n? 23, de 1986 
(no 121/86, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo sobre sani
dade animal em áreas de fronteiras, ceie-

~ brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Colômbia, a 16 de julho de 1985. 
(Depenàe"rido de parecer.) 

Solicito a_O nobre Senador Afonso Sancho 
o parecer da Comissão de Relações Exte
riores e D.efesã NacionaL 

O SR. AfONSO SANCHO (PFL - CE. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, esta Comissão é solicitada a se 
pronunciar acerca do Projeto de Decreto Le
gislativo no 26, de 1986, que aprova o texto 
do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas 
de Fronteira, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Colômbia, a 16 de julho 
de !985. . ___ . 

Foi o acordo em tela submetido à aprecia
ção da Câmara dos Dt;putados, em obser~ 
vância ao disposto no art. 49, I, da· Consti
tuição Federal, e por ela aprovado, estando 
pendefite ainda de aprovação pelo Senado 
Federal. 

O Ato internacional em apreço estabelece 
um sistema de normas· de cooperação para 
o controle das enfermidades animais na re
gião fronteiriÇa entre Colômbia e Brasil, no 
âmbito do Convênio Interamericano de Sani
dade Animal e de acordo com recomendação 
da Comissão Sul-Americana de Luta contra 
a Febre Aftosa, em sua IV Reunião Ordi~ 
m'lrii. -

Para a conseCução de seus objetivos, dis
põe o Acordo sobre a execução _de programa 

coordenado abrangendo uma estreita coope
ração técnica nas áreas de formaçáo de pes
soal, de controle de vacinas e produtos zoote
rápicos, de diagnósticos, pesquisas e outras 
tarefas similares assim como o intercâmbio 
de informações com vistas ao contrOle -das 
enfermidades de animais. 

Assinala a Exposição de Motivos do Itama
raty, que acompanha a Mensagem Presiden
cial, que o Acordo em apreço assemelha-se 
aos Acordos já firmados nesta área com ou
tros países limítrofes, a saber, a Venezuela, 
a Argentina e o Uruguai. 

O presente· instrumento internacional re· 
veste-se a nosso ver, de grande importância 
para a prevenção de endemias que possam 
vir a atingir a população en:i geral, traduzidas 
por intermédio do comércio de anímais nas 
regiões fronteíriças. 

O Acordo em tela, ademais, acrescido dos 
instrumentos semelhantes celebrados com a 
Venezuela, Argentina e Uruguai, na bojo do 
Convênio Interamericano de Sanidade Ani
mal, constitui mrus um avanço ao longo do 
processo de aproximação e cooperação do 
Brasil com seus vizinhos latinos-americanos, 
processo este desencadeado há uma década 
atrás, e que permanece como uma das gran
des direttizes de nossa política extema. 

Somos, portanto, em face do exposto, pela 
aprovação do Acordo em tela. 

_É o parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. António Luiz Maya, Suplente 
de Secretário, dei_xa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu 
de Sousa, Terceiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer conclui favoravelmente ao pro
jeto. 
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Pas.<;a-se: à discussão do projeto, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão; 

Em obediência ao disposto do art. 168 do 
Regimento Interno, que estabelece que não 
haverá votação de proposição nas sessões de 
segundas e sextas-feiras, a matéria sairá da 
Ordem do Dia, retornando à parte da sessão 
de amanhã, quando poderá ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
'-Item 3: 

Projeto de Decreto Legislativo n<> 9, 
de 1988 (inclufdüem Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e, do Regimento In
terno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 9, de 1988 (n~ 
10/88, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Programa de Alimentos da 
Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura - F AO -
referente à ajuda do Programa Mundial 
de Alimentos, celebrado em Brasília, a 
2 de fevereiro de 1987, tendo 

PARECER, sob-ri" 296, de 1989, da
Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cldada~ 
nia, pela constitucionalidade -e juridici~ 
dade. 

(E dependendo de pare_cer, quanto ao 
mérito, da Comissão de Relaçóes Exte~ 
riores e Defesa Nacional.) 

Solicito ao nobre Senador Chagas Rodri~ 
gues o parecer da Comissão de Relações Ex- ' 
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para emitir parecer.) - Sr. Pn!Sidente, -
Srs. Senadores, nos termos do incis_a_I do 
art. 44 da Constituição", o Excelentíssimo Se~ 
nhor Presidente da Repúbl.ica encaminhou 
ao Congresso Nacional a Mensagem n~ 56, 
com o texto do Acordo Básico entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Programa de Alimentos da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agri
cultura- FAO, referente à ajuda do Progra
ma Mundial de Alimentos, celebrado em 
Brasma a 2 de feVereiro de 1987. 

De acordo com o Parecer n" 296, de 1989, 
emitido pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, o Decreto Legislativo n" 
9, de 1989 é constítucional, não existindo en
traves à conclusão do Acordo. 

No que se refere ao mérito, cabe lembrar 
que o PMA- Programa Mundial de Alimen
tos é uma agência do Sistema das Nações 
Unidas responsável pela assistência alimentar 

. internacional, com os objetivos "de fornecer 
ajuda alimentar em apoio a projetas de de
senvolvimento económico e social e aliciar 
necessidades alimentares de emergência". 
Entretanto, esta ajuda alimentar, embora 
voltada para as populações mais carentes, 
não deve ser entendida como açáo de carida
de, pois, além de favorecer a participação 

dos grupos beneficiados, se destina a comple
mentar ações governamentais para o desen
volvimento. 

As atividades do PMA tiveram início em 
1963 e, desde esta época, o PMA investiu 
aproximadamente US$ 10 bilhões em 400 
projetas de desenvolvimento e operações de 
emergênéiá em mais de 100 países na Ásia, 
África e América Latina. No Brasil, desde 
o início de suas atividades em 1965, o PMA 
doou mais de 200.000t.m de alimentos, distri
buídas a poputações carentes beneficiárias de 
projetas de desenvolvimento e de operações 
de emergência nas eegiões NOrdeste-e Norte. 
Atualmente os projetas em operação do 
PMA no Brasil mobilizam recursos da ordem 
deUS$ 90,4 milhões, tendo apenas um proje
to ainda em fase pré-operacional, do qual 
são beneficiárias 300.000 crianças no Nordes
te, no valor de US$ 19 milhões. 

A título de exemplo, para melhor informar 
sobre a importância do PMA no Brasil, vale 
mencionar alguns de seus projetas em opera
ção, a saber: BR-2732, com duração de 5 
anos, tendo como órgão coordenador a F AE 
e como beneficiários 2.600.000 crianças, com 
uma distribuição de aproximadamente 
64.500tm de alimentos. Outro projeto em 
operação, o BRA 2794, deverá beneficiar 
67.000 frum1ias nos Estados do Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Sergipe, Ceará e Piauí, 
distribuindo 66.952tm. de alimentos, com o 
objetivo de "apoiar o governo na extensão 
dos serviços do P APP - Sudene aos peque
nos agricultores do Nordeste"._ 

Do exposto, fica clara a importância do 
PMA, notadamente para as populações mais 
carentes em regiões beneficiadas por progra
mas de desenvolvimento governamentais e 
onde existe maior probabilidade da ocorrên
cia de situações emergenciais no que concer
ne ao ãbastecimento alimentar. 

Assim sendo, somos pela aprovação, quan
to ao mérito, do Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n? 9, de 1988. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer conclui favoravelmente ao pro
jeto. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno 
único~ 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em obediência ao disposto no art. 168·do. 

Regimento Interno, que estabelece que não 
haverá votação de proposição nas sessões de 
segundas e sextas~feiras~ a matéria sairá da 
Ordem do Dia, retornando na sessão de ama
nhã, quando poderá ser votada .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)· 
- ltem4: 

Discussão, erri pfimeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição no 5, 
de 1989, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e .outros Senhores Senadores, 
que dispõe sobre a remuneração dos De
putados Estaduais e dos Vereadores. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 29 , 

do Regimento Interno, transcorre hoje o últi
mO dia para a discussão da proposta e apre
sentação de emendas. 

Passa-se à discussão, em primeiro turno, 
da proposta. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discUssão, com a apresentação de uma 
emenda. ' 

A matéria voltará à comissão, a fim de 
que, nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno, emita parecer sobre a emenda den
tro do prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias. 

É a seguinte a emenda apresentada: 

Emenda n9 1 (de Plenário) oferecida 
à Proposta de Emenda à Constituição 

n• 5, de 1989 

Art. 19 É acrescentado ao art. 29 da 
Constituição Federal o seguinte item VII, ce
numerando-se os demais: 

"VH - O total da despesa com a re
muneração dos vereadores não poderá 
ultrapassar o montante de 5% (cinco por 
cento) da receita do município." 

Justificação 

A presente emenda constitucional visa 
a corrigir o texto da Carta Magna bem 
como a evitar a insolvência de muítos 
municípios bra-sileiros, com , a aplicação 
de grande parte de sua renda compro
metida com o pagamento dos Senhores 
Vereadores que têm o condão de votar 
as suas· próprias leis através de dispo
sitivo legal. 

O limite de 75% (setenta: e cinco por 
çento) de re;!m!-mer:ação e do montante 
da despesa a ser efetuada com a remune
ração dos Veread01:es, virá beneficiar 
consideravelmente os municípios 'tlrasi
leiros que poderão, doravente, utilizar 
seus recursos de forma mais equânime. 

Sala das Sessões, 1~ de maio de 1990. 
- Nelson Ca!nei'ro - Antônío- Luiz 
Maya-Nabor Júnior-Ney Maranhão 
- Afonso Sancho - Francisco Rollem
berg - João Calmon - Chagas Rodri
gues -Maurício Corrêa -_Márcio_La
cerda - Humberto Lucena - Mauro 
Benevides -José Paulo Bisai - Man
sueto·de Lavor-Luiz Viana- Pompeu 
de Sousa- Jutahy Magalhães- A1fre
do Campos- Meira Filho- Jorge Bor
nhausen - Cid Sabóia de Cafvalho -
José Fogaça - Louremberg Nunes Ro
cha- Ma'rco Maciel- José Ignácio Fer
reira. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Item 5: 

Discussão, em primeiro turnci, da 
Proposta de Emenda à Constituição n~ 
6, de 1989, de autoria do Senador Mar
cos Mendonça e outros 24 Senhores Se
nadores, que acrescenta artigo ao _texto 
constitucional prevendo a criação e defi-
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nindo a competência do Conselho N acio
nal de Remuneração Pública. 

Obedecido o disposto no art. 35S, § z~ do 
R~gimento Interno, transcorre hoje o último 
dia para discussão da proposta e apresentação 
de emendas. 

Passa-se à discussão da proposta, em pri
meiro turno. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação da matéria far-se-á na sessão 

de terça-feira, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ltem6: 

Discussão, em prirrieiro tui-no, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 1, 
de 1990,;.de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores 
que acrescenta dispositivos ao Ato das 
Dis_posiçõ_es Constitucionãls Transitórias 
da Cortstitu.ição Fe-deral. 

Obedecido o art. 358, § 2"', do Regimento 
Interno, transcorre hoje o último dia para 
discussão da proposta e apresentação de 
emenda$. 

Passa-se à discussão da proposta, em pri
meiro turno. -

Em discussão. (Pausa) 
, Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -
A votação da matéria- fai"-se:..á na sessão 

de terça-feira, nos termos regimentais. 

O SR. PRESffiENTE (Pompeu .dé .Sousa) 
-Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antô

nio Luiz Maya. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. 
P-:esidente, Srs. Senadores, assumo, hoje, a 
trrbuna do Senado Federal para levantar a 
minha voz de protesto formal Contra a tese 
proposta e defendida, entre outros, pelo pre
sidente de honra da organização humanitária 
Médecins Du Monde, o médico Patrik Ae~ 
berlard, após seu regresso ·de uma recente 
missão nas reservas dos índios Yanomamis. 
Segund~ no_tfcia veiculada pelo O Popular, 

em sua-edrção-do dia 9 do corrente mês, o 
referido médico, "desesperado pelo que 
constatou nas reservas e em toda a área visita
da" (in litteri~), concitou as organizações eco
lógicas e humanitárias da Europa a proporem 
nova ofensiva em favor da internacionaliza
ção da Amazônia rom o fim de "proteger 
a floresta e os índios das graves ameaças que 
pesam sobre ambos". 

Para conseguirem alcançar esse objetivo 
específico, preconizam "o envio de observa
dores das Nações Unidas, os famosos capa
cetes azuis, que integram a força da paz no 
Líbano, para proteger os índios Yanomamis 
e a floresta, ameaçada de destruição pela 
multiplicação de queimadas". 

• No dia anterior, em Paris, o ex-Chanceler 
Abreu Sodré, que na qualidade de Ministro 
das Relações Exteriores do Governo Sarney, 
cOnheceu de perto esse problema, reagiu à 
altura, ao considerar "absurda e inaceitável" 
a ídéia de envio de for~as militares das Nações 
Unidas à Amazónia. 

Afirmou S. Ex~ que o Brasil não tem neces
sidade de tutores militares para conduzi-lo, 
pois já alcançou a maioridade. 

Sobre -~logi_ar a atitude virll do ex-Chan
celer Abreu Sodré, repudio, desta tribuna, 
a ousadia da tese proposta por considerá·la 
realmente ofensiva à soberania nacional. Tra
ta~se, sem dúvida alguma, de ingerência inâé
bita em negócios internos do País, que tem 
competência suficié.rite para combater os in
cêndi_os __ d_a._s suas flore_stas, para desativar a 
garimpagem poluidora dos seus rios, assim 
como para defender seus índios e os territó
rios deles. 

Aliás, _é da Constituição br<J.sileira, consi~ 
derada neste particular·como das mais avan~ 
çadas do mundo, a definição a respeito do 
Meio Ambiente, via do seu art 225, que bem 
mere-ce ser ·recordado nesta oportunidade: 

"Art. 225- Todos têm -direito ao 
meio ambiente ecologicamente equili
brado, _bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, im
pondo-se ao Poder Público e à coletivi
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as pres_entes e fut~ras geraç<?es. 

§ 1 o Para assegurar a efetividade 
_ des_se direito, incuinbe ao Poder Público: 

I_- prt;.<oervar e r~staurar_ os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológiço _dag_espécies e ecossistemas; 

11-:- preservar a diversidade e a inte
gridade do património genético do País 
-~fiscalizar as entidades dedicadas à pes
quisa e manipulação do material gené
tico; 

III- defin_ir, em todas_ as Unidades 
da Federação, espaços territoriais e seus 
co-mponentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supres
são permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que compro
meta a i!J.tegridade dos atributos que jus· 
tifiquem sua proteção; 

IV -exigir, na forma da lei, para ins· 
talação de obra ou atividade potencial
mente causadora de sjgnficativa degra
dação do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental~ a que se dará pu
blicidad_e; 

V- controlar a produção, a comer
ciaHzação--e o emprego de técnicas, mé
todos e s~bstánci<J.S g_lle comportem fisco 
pata_ã_Vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 

VI- pr9mover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino e a consci
sentização pública para a preservação do 
meio ambiente; 

VU -proteger a fauna e a flora, veda
das, na forma da lei, as práticas que colo
quem em risco sua função ecológica, pro-

voquem a extinção de espécies ou sub· 
metam os animais a crueldade. 

§ '29 Aquele que explorar recursos 
minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica: exigida pelo Órgão 
público competente, na forma da leí. 

§ 39 - As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infr"atores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e adminis
trativas, independentemente da obriga
ção de repara:r os danos causados. 

§ 4~ - A Floresta Amazónia brasi
leira, a Mata Atlântica, a serra do Mar, 
o Pantanal Iv,lato-Grossense e a Zona 
Costeira são património nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, den
tro de condições que assegurem a preser
vação do meio ambiente, inclusive quan
to ao uso dos recursos naturais. 

§ 59 -São indisponíveis as terras de· 
volutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias 
à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6"- As usinas que operem com rea
tar nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não 
poderão ser instaladas". 

Também, nesta oportunidade, _convém ser 
reafirmada a posição constitucional do Brasil 
sobre os índios, a saber: 

"Art. 231. São reconhecidos aos ín
dios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicio
nalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

§ 1 ~ São t'erras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios as por eles habi
tadas em caráter permanente, as utiliza
das para suas atiyidades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recur
sos ambientais necessários a seu bem· 
estar e as necessárias a sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, cos
tumes e tradições. 

§ zv As terras tradicionalmente ocu
padas pelos índios destinam-se a sua pos
se permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios 
e _dos lagos nelas existentes. 

§ 3~ O aproveitamento dos recursos 
hídricos, incluídos os potenciais energé
ticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem 
ser efetivados com autorização do Con
gresso Nacional, ouvidas as comunida
des afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na 
forma da lei. 

§ 4~ As terras de que trata este arti
go são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5\> :é vedada a remoção dos grupos 
indígenas de suas terras, salvo, ad refe· 
rendum do Congresso Nacional, em caso 
de catástrofe, ou epidemia que ponha 
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em riico sua população, ou no interesse 
da soberania do País, após deliberação 
do Congresso Nacíonal, garantido, em 
qualquer hipótese, o retorno imediato 
logo que cesse o risco. 

§ 6P São nulos e extintos, não produ
zindo _efeitos jurídicos, os atas que te
nham por objeto a ocupação, o domínio 
e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploração das riquezas na
turais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, ressalvado relevante interes
se púbHco da União, segundo o que dis
puser lei complementar, não gerando a 
nulidade e_ a extinção direito a indeni
zação ou a ações contra a União, salvo, 
na forma da lei, quanto às benfeitorias 
derivadas da operação de boa fé. 

§ 7o Não se aplica às terras indígenas 
o disposto no art. 174, §§ 3a e 4~ 

Art. 232. Os índios, suas comunida
des e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de 
seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do 
processo. 

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
afirmando peremptoriamente que quem pos
sui uma legislação tão clara e precisa não 
preci.c;a de intervenção estrangeira para pô-la 
em prática. 

O Brasil é competente para promover o 
seu desenvolvimento sustentável, defenden
do seus primitivos habitantes com sua cultura 
própria, e preserva'ndo suas florestas de ma
neira racional e digna, de modo a conservar 
seus recurs_os naturais de fauna e flora. 

Que o Senado Federal repudie pois, a tese 
das organizações estrangeiras de intervenção 
em nossa Amazónia e no Território brasi
leiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em dois longos 
pronunciamentos na tribuna do Senado, re· 
portei-me à necessidade de se promover, sem 
mais qualquer protelação, a regulaméntação 
do regime jurídico único para os servidores 
federais, constante do art. 39 da Carta Magna 
em vigor. 

Tal dispositivo e·ncontfã.se·, ainda, sem efi
cácia, à falta de uma lei que lhe garanta a 
aguardada aplicabilidade. 

Por não ser auto-aplicável, aquele artigo 
da nossa Carta Magna permanece como letra 
morta, apesar do empenho dos celetistas de 
todo o País para alcançar a condição de esta
tutários. 

A apreciação do regime jurídico único, ao 
mesmo tempo em que o Congresso vier a 
deliberar sobre o Estatuto dos Funcionários 
Civis_ da União, sofrerá inevitável retarda· 
mento, caso não se promova a sua discussão 
e votação a latere do pr6prio Estatuto, por 

ser este uma proposição alentada, com fiais 
de 250 dispositivos. 

Diante disso, entendi de meu dever ofere
cer ao Congresso Um projeto de lei sobre 
a matéria, vazado nos seguintes termos: 

PROJETO DE LEI N• /!990 

Dispõe sobre o reginle jurídico doS ser~ 
vidores ci:vts da União, das Autarquias, 
dos Territórios F_ederais e das Fundações 
Públicas, previsto no art. 39 da Consti
tuição, e dá outras providências. 

O CQngresso Nacional decreta: 
Art. 1: Aplica-se aos servidores civis da 

União, das Autarquias, dos Territórios e das 
Fundações Públicas criadas por lei o regime 
jurídico dos funcionários públicOs de -que tra· 
ta a Lei n" 1.711, de 28 de outubro, de 1952, 
e legislação complementar. 

Art. z~· São submetidos ao regime jurí
- dico a que se refere o artigo anteirior os atuais 
servidores~ · 

"I) pertencentes às Tabelas Perma
nentes a que se referem as Leis n"~ 5.645, 

-de-to de dezembro de 1970; 6.550. de 
5 de julho de 1978; 7.231, de 23 de outu
OrO de 1984; 7.388, de 23 de outubro 
de !985 e 7.596, de 10 de abril de 1987; 

II) contratados pela União, Autar
quias;Territ6rioS Federais ou pelas Fun· 
dações Públicas criadas por lei, por prazo 
indeterminado, para desempenho de ati
vidades de caráter permanente e redistri· 
buídos por dotação orçamentária de pes
soal." 

Art. 3" O disposto nesta lei abrange os 
servidores a que se referem os Capítulos 1 
e II. e que se encontravam em exercício na 
data-limite eStabelecida no art. 25 do Ato 
das Dispo!i.tÇões ConStitUCionais Transitórias. 

Art. 4~ Na mudança do regime j~rídico, 
serão assegurados, exclusivamente, os direi· 
tos e vantagens inerentçs ao regime estatu
tário. 

§ 1" O disposto neste artig"o- não impli
cará _em deCeSso de:! remuneração. 

§ 2~ A- partir da data de vigência nesta 
lei, as entidades a que se refere o art. 1": 

I) não contribuirão com patrociõãdores, 
para instituíç3o de previdência privada; 

II) não concederão quaisquer parcelas re
muneratórias ou indenizações sem previsão 
legal. 

Axt. 5~ Os empregos oCupados pelos ser
vidores a que se refere o art. 2" desta lei 
sá0 transformados em cargos. 

Art. 6~ As funções de confiança de dire
ção e assessoramento superiores, dos órgãos 
e entidades alcançad.os pelo disposto no art. 
19 desta lei, são transformadas em cargos em 
comissão, providos no regime estatutário. 

§ 1" São providas, no regime de que trata 
este artigo, as funções de confiança de "dire
çãb, chefia e asSistência de nfvel médio dos 
mesmos órgãos e entidades. 

§ 2° A transformação prevista no caput 
deste artigo se aplica às funções de confiança 
de assessoramento superior a que se refere 

o art. 122 do Decreto-Lei no 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, que serão exercidas no re· 
gime estatutário e mantidas até a implantação 
do plano de carreira, com aproveitamento 
dos seus ocupantes. 

Art. 7o O tempo de serviço prestado, sob 
o regime da legislação trabalhista, aos órgãos 
e entidades alcançados por esta lei, será con
tado para todos os efeitos. no regime estatU· 
tário, e nas demais normas legais e regula
mentares pertinentes à contagem de tempo 
de serviço. 

Art. 8? Os saldos das contas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, 
em nome dos servidores optantes regidos pela 
CLT, submetidos ao regime estatutário, se
rão transferidos para conta de poupança 
aberta em nome do funcionário, na Caixa 
Econõmica Federal, cujo saque poderá se 
processar: 

I) Integralmente, nas hipóteses de 
aposentadoria, aquisição de casa pró
pria, necessidade grave ou premente, 
pessoal ou familiar, exoneração, ~~mis
são ou falecimento; ou 

II) Parceladamente, no decorrer dos 
primeiros cinco anos de vigência desta 
l.ei, observado o seguinte critério: 

a) vinte por cento, no primeiro ano; 
b) vinte e cinco por cento, no segundo 

ano; 
c) trinta e três inteiros e trinta e três 

centésimos por cento, no terceiro ano; 
d} cinqüenta por cento, no quarto 

ano; e 
e) cem por cento, a partir do quinto 

ano. --
§ 1" Na hipótese do inciso II desta 

artigo, os percentuais ali indicados inci· 
dirão spbre o saldo da conta e o saque 
somente pode-rá ocorrer nO -mês .. do ani
versário do funcionário. 

§ z~ Para abertura da conta de pou
pança de que trata este artigo, o banco 
depositário do FGTS deverá transferir 
para a·Caixa Econômica Federal, no pri
meiro dia imediato do mês de atualiza
ção do respectivo depósito, os saldos das 
contas dos servidores abrangidos por es
talei. 

Art. 99 Revogam-se os arts. 19, 49 e 6~' da 
Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, 
e a Lei n9 6.335, de 31 de maio de 1976, 
e demais disposições em contrário. 

É este projeto, Sr. Presidente, que tem 
a seguinte: 

Justificação 

A Carta Magna em vigor estabelece. com _ 
clarividência e justiça; a adoção do regime 
jurídico único para a Administração Direta, 
Autarquias e Fundações (art. 39), fixando 
no art. 25 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias o p'tá.zo de 180 dias para 
essa providência legal, já exaurido, infeliz
mente, desde_ 6 de abril. 

O projeto encáininhado pelo Poder Execu_
tivo, em tramitação na Câmara dos Deputa-
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dos, inclui em suas disposíções o cumprimen
to da citada norma constituçional. 

Trata-se, entretanto, de um novo Estatuto 
dos Funcionários, com 250 artigos, engloban
do questões polémicas cuja discussão retar
dará, certamente, a sua aguardada aprova
ção. O Estatuto em vigor foi discutido duran
te seis longos anos no Congresso, até a sua 
aprovação em 1952. Considere-se, ainda, 
que, este ano, teremos eleições parlamen
tares, discussão de leis complementares ina
diáveis etc. 

Vale ressaltar que, nos últimos anos, várias 
carreiras foram instituídas- por decreto-lei, 
vinculando milhares de funcionários, regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho ao 

'regime estatutário. Eram carreiras ligadas 
aos antigos Ministérios da Fazenda e do Pla
nejamento que se beneficiaram de sua pre
ponderância no Gove!:_i:!:O para a obtenção 
desse privilégio. 

Não se deve, procrastinar a disciplinação 
da matéria, mesmo porque o prazo do Ato 
das Disposições Constitu_cionais Transit6rias 
foi ultrapassado desde 6 de abril, cabendo 
ao Congresso cu._mprir o que determina a 
Constituição do País. 

E a maneira menos demorada de fazê-lo 
será a.través de um projeto de lei destacado 
do Projeto de Estatuto, como agora se pre
tende, com a presente propo!'.ição, para a qual 
esperamos contar com o apoio de todo_:; os 
Senadores e Deputados, pondo-se fim a situa· 
ções anómalas e injustas, que ferem o princí- · 
pio de igualdade de direito para quem exerce 
cargo com as mesmas atribuições. 

Sr. Presidente estou convict-o de que as li
deranças das várias Bancadas do Senado Fe
deral e Câmara dos Deputados mostrar-se-ão 
receptivas a essa iniciativa, viabilizando-a no 
menor espaço de tempo possível. 

Tendo fluído prazo razoável para a regula
mentação do art. 39 da Carta Magna, até 
o momento, o Congresso nada decidiu a res
peito. 

Espero, pois, que o projeto ora apresen
tado seja aprimorado em seu texto original, 
favorecendo milhares de servidores regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sr. Presidente, durante o horário próprio 
desta Sessão, o 1'·' Secretário procedeu à leitu
ra do texto desse projeto, que agora, com 
a sua respectiva justificativa, desejei comen
tar neste Plenário, com o objetivo de chamar, 
desde já, a atenção dos eminentes Colegas 
para essa proposição, já que estamos sendo 
instados pela gama imensa de interessados, 
no sentido de que se promova, sem mais de· 
longas, a regulamentação do art. 39 da Carta 
Magna em vigor. Acredito mesmo que o Go
verno talvez pretendesse essa regulamenta· 
çâo no bojo do Estatuto dos Funcionários· 

. Civis da União. 
Sr. Presidente, sabe V. Ex• que o Estatuto 

englobará, salvo engano, duzentos e cinqüen· 
ta e tantos artigos e, s·e nos detivermos no 
exame dessa matéria, período de trabalho
digamos- anómalo, em razão das atividades 
dos Srs. Parlamentares, no contato direto 
com as bases, nos respectivos Estados. 

ESsa apreciação vai ser inevitavelmente 
protelada, sem que consigamos, em um espa
ço de tempo razoável, garantir a aprovação 
do Estatuto. Por isso, entendi de sugerir ao 
CoD_gressO Nacional, iniciando a tramitação 
obviamente pelo Senado federal, destacar 
um regime jurídico único do texto do Esta
tuto dos Funcioários Públicos Civís da União, 
para que, desta forma, pudéssemos, ainda 
nesta primeira etapa do atual período legisla· 
tivo, aproveitaiú:IO-urriã presença mais ponde· 
rável de Senadores e Deputados nas duas Ca
sas, apresentar esta proposição que aí está. 
Ê uma proposta que, como a própria justifi
cativa o diz, poderá ser aprimorada, ou deve
rá ser aprimorada, a fim de que, ao sair do 
Senado para a Câmara dos Deputados, possa 
refletir o anseio dos servidores federais que 
aguardam, já há 18 meses, a regulamentação 
do art. 39, que foi inseríto na Carta Magna 
effi-VlgOr. -

Portanto, ao apresentar este projeto na ses• 
são de hoje, quero deixar os eminentes Pares 
desta Casa, alertados para a relevância da 
proposição, a fim de que, nos próxi~os ~O 
dias -quem sabe -, com urna conjugaçao 
de esforços entre Senadores e as lideranças, 
favorecendo a)llatéria com o rito regimental 
da urgéncia, possamos oferecer à Câmara dos 
Deputados uma proposta em condições de 
ser discutida e votada pela outra Casa do 
nosso Parlamento. 

É esta, Sr. Presidente, a nossa intenção, 
o nosso propósito, na expectativa de que a 
matéria receba a melhor acolhida possível por 
parte dos Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a plavra ao nobre Senador Hum· 
berto Lucena. 

O SR. lit!MBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte_discurso.)- Sr. 
Presidente. Srs. Senadore!'., encaminho à Me
sa pfojetO de lei que há tempos venho estu
dando, no sentido de isentar do Imposto de 
Renda o lucro imobiliário de imóvel residen
cial, c dá outras providências. A proposição 
tem, a meu ver, importante cunho social, pois 
não se compreende que alguém que possui 
apenas um imóvel residenctal e venha a ven
dé-lo para adquirir outro, pague Imposto de 
Renda sobre o lucro imobiliário, o que impos

'sibilitar"ia totalmente a compra de uma nova 
casa própria. 

O projeto teve o cuidado de estabelecer 
ressalvas. E para que V. Ex"', Sr. P.re.sidcnte 
e Srs. Senadores, possam ter uma idéia me· 
lhor do seu texto, passo a lê-lo na integra: 

PROJETO DE LEI N• /90 

Isenta do Jmpo.c;to de Renda o lucro 
imobiliário de imóvef residencial, e dá 
outras providências. 

Art. 1" Não incidirá o Imposto de 
Renda, sobre o lucro imobiliário, quan
do se tratar da venda de um único imóvel 
residencial. 

Parágrafo único. Para fazer juz à 
isenção de que trata este artigo, o pro-

prietário do imóvel alienado terá qUe 
comprovar, dentro de trinta dias (30), 
a contar da aassinatura da escritura de 
compra e venda, o depósito dos recursos 
-decorrentes.da_ transação imobiliária em 
caderneta de poupança vinculada à aqui
s.içâo de casa própria. 

Art. 2" A isenção estabo;;lecida nesta 
lei somente beneficiará a me::,ma pessoa 
ou seus sucessores· legais ou testamen
tários, urita única-vez, a cada período 
de dez (10) anos. 

Art. 3° Esta lei efltrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4" Revogam-se as dispoc;;ições 
em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa a reparar 
um grave equívoco da legislaçªo vigen~~. 
ao pretender isentar do Imposto de Ren· 
da o lucro imobiliário, quando se tratar 
da venda de um único imóvel residencial, 
desde que o produto da operação sedes
tine à aquisição de outra casa própria, 
o que será comprovado através do depó
sito do valor correspondente .à transação 
em caderneta de poupança vinculada. 

Realmente, a situação atual é injusta, 
para não dizer perversa, pois, muitas e 
muitas vezes, o proprietário de um único 
intóvel residencial resolve vendê-lo por 
não corresponder mais ao espaço físico 
indispensável à sua residência e da famí
lia. E. nestes casos, terá que pagar, sobre 
o lucro imobiliário, um Imposto de Ren
da de 20% ou 30%. 

Ora, desde que comprovada a destina· 
ção dos recursos à aquisição de um outro 
Uoico iiii6vel residencial, mediante o s_eu 
depósito, em caderneta de poupança vin· 
culada, acredito que a isenção do Impos
to de Renda estará plenamente justifi
cada. 

Creio, Sr.-Pr-esidente e Srs. Senadores, que 
este projefo deverá ter uma boa acolhida no 
seio das Comissões e do Plenário. por se tra
tar-como disse -de mais uma contribuição 
para que possamos promoVer a justiça Social 
neste País, sobretudo no que tange à aqui
sição da casa própria. E ele tem outro aspecto 
importante, que é o de, inclusive, aumentar 
os recursos da poupança. na medida em que 
vai estimular a abertura de novas cadernetas 
vincujadas à aquisição da casa própria, como 
já ocorre, no momento na Caixa Econômica 
Federal e em outros agentt::s do Sistema Fi~ 
nanceiro da Habitação, embora os seus recur· 
sos tenham sido bloqueados no Banco Cen
tral, pelo Plano Collor. 

Era, então, Sr. Presidente, a proposição 
que encaminhada à Mesa. (Muito bem!) 

O Sr. Mansueto de La,•or- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousct) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 
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O SR. MANSUETO DE LAVO'R (PMDB 
-·PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, recebeu o Presidente Fernando 
Collor da Sudene relatório feito por técnicos 1 

com o levantamento da situação de mais de 
300 municfpios do Nordeste afetados pela se
ca. Esse relatório leva ao Presidente informa
ções graves e importantes, _entre elas, a de 
que a seca atinge todos os Estados do Nor
deste, inclusive a área do semi-árido de Minas 
Gerais e até regiões do Mãrãnhão nunca an
tes atingidos por esse fenõmeno da seca. 

Em segundo lugar, existe tensão social em 
vários Estados do Nordeste. Segundo o rela· 
tório, a tensão so.cial atinge todo o Estado 
do Ceará, áreas do Rio Grande do Norte, 
todo o Estado da Paraíba; em Pernambuco, 
o sertão do Pajeú, sertão central e sertão 
do Araripe; em outros Estados., há essa pers
pectiva de tensão social, que se traduz em 
concentrações de pessoas famintas c sem tra· 
balho, saqueando às feiras semanais. 

No meu Estado, na região do Araripe, no 
último sábado houve ameaça de saque por 
parte de 3 mil agricultores afetados pela seca, 
na cidade de Ouricuri. E dezenas de casos 
semelhantes ocorreram em outras cidades. 
Assim também vem ocorrendo no Ceará. 

A frustração da safra, em algumas regiões, 
ultrapassa 90%, isto é, vai ocorrer menos de 
lO% da perspectiva da safra. Além do mais, 
a situação dos reservatórioS de água, vitais, 
no semi-árido, para o abastecimento das po· 
pulações, e também dos animais de grande, 
pequeno e rp.édio portes, é gravíssima em ai· 
guns Estados_,_ como o Ceará. Ã exceção dos 
grande reservatórios, há, realmente, carência 
de água nos médios e pequenos reservatórios, 
segundo o relatório da Sudene. Assim tam· 
bém em Pernambuco, no Rio Grande do No r· 
te, na Paraíba e até em Minas Gerais. 

Então, há carência de alimentos, uma vez 
que houve a frustração de mais de 90% da 
safra, e há carência de água em algumas re· 
giões, já que não houve chuva suficiente para 
a acumulação nos reservatórios de porte pe
queno e médio. Excetuaridõ Os grandes, por
que acumulam água por mais de 3, 4, 5, 6, 
8 anos. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex~ 
Um aparte, nobre Senador Mansueto de La
vor? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Assim 
que terminar o meu pensamentO, concederei 
o aparte a V. Ex•, nobre Senador Afonso 
Sancho. 

Veja só, Sr. Presidente, vejam, Srs. Sena
dores, não vamos aqui entrar nessa discussão, 
que é escapista, de dizer que há ou não seca; 
de dizer que um secretário do Governo foi 
lá e te_!e uma expressão mais feliz ou menos 
feliz. Essa discussão não leva a nada. 

Inclusive, num jantar realizado na casa do 
nobre Senador Ney Maranhão- nosso Com· 
panheiro de Representação de Pernambuco 
-o Sr. Secretário do Desenvolvimento Re· 
gional, Dr. Egberto Baptista, teve ocasião, 

em conversa, de explicar as !>uas expressões. 
Acha S. Ex" que houve uma grande queima
ção sobre as suas propostas e, na realidadt.:, 
não terta dito que no Nordeste não há seca, 
nem calamidade, e que havia determinado 
a alguns técnicos fazerem esse levantamento 
que ãgora é entregue pela Sudene ao Presi
de~te da República. 

Então, eu, que sou de oposição ao Gover· 
no, ·quero dizer que, realmente seria muito 
estranho, seria absurdo até, quem alguém do 
Governo, por mais deslocado que fosse, por 
mais alheio que fosse, por mais estrangeiro 
que fosse à ·região do Nordeste, chegasse lá 
e, sem mais nem menos, dissesse que não 
há seca, pelo simples fato de que em algumas 
regiões o panorama é verde, é natural. Aque
las caatingas xerófitas, ao primeiro sinal de 
chuva, vão enverde_cendo, e dão uma impres
são de vales v~rdes e_ produtivos; as terras 
são produtivas, mas se realmente tiverem 
chuvas, acompanhamento e plantio na época 
própria, o que não houve este_ ano. 

Antes de prosseguir e terminar, porque a 
minha palavra é breve, e só para chegar a 
algumas_conclusóes e propostas -agora que 
o Presidente está informado, se ante_s não 
estava, da real situâ.ç:ão rio-Nofdeste _.,..-_eu 
gostaria de fazer algumas sugestOes, poique 
o Presidente quer começar tudo da estaca 
zero. Sua Excelência nomeia o eminente 
cientista, ex-Reitor da Universidade de São 
Paulo, Professor José Goldemberg, para pre
sidiruma Comissão que vai estudar os proble· 
mas da seca do Nordeste. O Imperador Pedro 
II mandou também tazer uma Comissão des~ 
sas. Até foi mais dramático na sUa conclusão, 
dizendo que, para resolver o problema da 
seca, venderia as últimas jóias da Coroa, jóias 
que ainda estão no Museu Imperial, em Pe
trópolis. Espero que não precisemos de atitu
des dramáticas do Presidente Collor. Sua Ex
celénciá e <ifeiiO a certo-s golpes publicitários, 
mas não precisamos de atitudes dramáticas 
nem de atitudes que poderiam parecer corre
tas- mandar estudar o fenómeno das secas 
- porque esse fenêmeno existe não por falta 
de estudo nem está equacionado. Aqui, con
vém lembrar o velho Senador Teotônio Vile
la, quando presídiu e coordenou uma Comis· 
são de Parlamentares federais que foram ave· 
riguar, no início da década de 80, o problema 
da grande seca. S. Ex~ disse que_ a primeira 
providência foi fazer um levantamento de 
quantas entidades tratavam deste assunto. 
Para não chegar a cem, falti.uam duas. Eram 
98 Comissões. Já deve ter surgido -uma de 
lá para cá, e;· c-om-essa do Presidente Collor, 
completam 100. Cem Comissões p-ara estudar 
e equacionar o prõblema da seca a nível fede
ral, regional, estadual e municipal! E o pro
blema da seca está completando séculos e 
séculos sem uma soluç_ão adequada. 

Concedo o ap<!rte ao nobre Senador Afon· 
so Sancho. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me v: 
EX"' um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Emi
nente Senador Miuro Benevides, o nobre Se-

nadar Afonso Sancho me havia pedido pri
meiro. Estou quebrando a hierarquia cearen
se. V. Ex• é o Senador mais idoso quanto 
ao mandato. Em todo caso, concedo o aparte 
a_o Senador Afonso Sancho. Depois, V. Exl 
terá a palavra imed~atarp.ente. 

O Sr. Mauro Benevides - V. Ex• tem a 
minha aquiescência; porque, realmente, o 
Senador Afonso Sancho merece não apenas 
da parte de V. Ex~, como da minha parte 
também, a maior deferência nesta Casa e "fora 
dela. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• 
tem a palavra, nobre Senador Afonso San
cho. Em seguida. o Senador Mauro Bene
vides. 

O Sr. Afonso Sancho-- Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, sou_sertanejo e conheço 
o problema desde as suas bases. o N()rdeste 
tem situações imprevisfveis. Refiro-m~e exã:ta
mente a esse relatório, da Sudene, datado 
do dia 15 de abríl, que, quanto o Ceará pre
cisa ser inteiramente ajustado, em virtude de 
coisas que acontece. A partir do dia 20 de 
abril, começou a chover no Ceará. Se alguém 
sair da Fortaleza e for_até ã fronteira do Piauí, 
terra do nosso ilustre COmpanhêiro Chagas 
Rodrigues, vai constatar que não há seca, 
pois o milho está pendoado, o feijão- embu
chado, o gado está gordo etc. se· sair de lá 
do Cariri, a· coisa também não é assim tão 
preta. Porém, se for ao sertão central, verifi
cará que choveu agora, chuvas que não servi
rão para a produção de_ grãos, e, sim, para 
o gado. Para surpresa maior, já agora, a partir 
de sábado, voltou a chouver novamente no 
Ceará. Saí de FOrtaleza debaixo de chuva 
violenta. Chovia também nas redondezas. A 
meu ver. esse relatório precisa ser ajustado 
novame'nte, para não se sair com aquela his
tória, por exemplo, de um homem qúe sai 
de São Paulo e vªi para o Nordeste, ele pega 
um carro em direç~o. a ,Sobral ou Tjanguá, 
já na fronteira, e dirá que alguém o_es_tá ta
peando, porque ele não vê nenhuma seca. 
No meu entendimento, para o relatório ser 
fiel, há necessidade de se fazer outrq_ urgente
mente. Conforme disse o jornal, realmente 
há regiões onde têm ocorrido saques, mas 
existem também os saques industriais, os sa
ques movimentados por pessoas interessadas 
em vender serviço. Penso que tudo isso deve 
ser feito com muita seriedade, e sou.daqueles 
que darei tudo para que o auxílio chegue ao 
Nordeste, um auxílio sério, que o homem 
vá trabalhar, porque lembro~me que nas se
cas _em governos passados, eu tinha proprie· 
dade, eu passava e encontrava aquela moçada 
toda dentro da sala ouvindo o rádio; eu os 
convidava para ir trabalhar e_eles diziam que 
já estavam ganhando e que não precisavam 
trabalhar mais, porque estavam alistados. 
Então, que fatos. como esses .:não __ venham 
mais a ocorrer, porque nos decepcionam e 
nos entristecem profundamente. Para con
cluir, nobre Senador, nesta altura, há neç_~;S§i_
dade urgente da atuação do relatório, para 
que amanhã não saia entrevista de um ho-
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mem desses dizendo que no Nordeste a situa
ção não é no essa, que a situiçáo- é um pouco 
diferente. t o que eu gostaria de comple
mentar, porque li apenas o que consta af, 
que é parte desse relatório. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Isso · 
faz parte, também, da nossa pobreza, da nos
sa falta de instrumentos e de informação, que 
até eu queria solicitar do Senhor Presidente. 
ViverDes, aqui, ·à mercê da publicafão de jor
naís. A!iás, lamentando, agora, ,profunda
mente, porque nesse plano de economia, que 
afetou também a Casa, cortaram os jornais 
do nosso Gabinete, que são a nossa principal 
fonte de informação. Tive que escolher entre 
um jornal de São Paulo, um jornal do Rio 
de Janeiro e um jornal do Nordeste. Não 
posso mais confrontar as informações nem 
as correntes de opiniáo que geralmente repre
sentam esses jornais. 

O jornal de V. Ex• Sobre Senador Afonso 
Sancho, que sempre leio quando tenho_opor
tunidade, representa um importante segmen
to do Ceará. Mas, por mais importante que 
seja, ele não vai traduzir toda a corrente de 
opinião desse bravo Est~dÔ do Nordeste, o 
Ceará, que muito me honra ser a minha terra. 

O Sr. Afonso Sancho - Desejaria ressaltar 
que esse jornal não pesa nos cofres do Sena
do, é uma cortesia do jornal aos nossos ilus-
tres Senadores. ' 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu o 
recebo, leio-o com todo o prazer e agradeço 
a V. E~ a cortesia. É até um exemplo para 
outros proprietários de Jornais, uma vez que 
a pobreza franciscana atingiu a nossa Casa 
de tal modo que um Senador náo pode, no 
seu Gabinete que é uma repartição pública, 
informar-se sobre as diversas correntes de 
opinião, para melhor trabalhar com sua equi
pe de assessores. 

Não quero atrasar-me mais no apafte já 
prometido ao eminente Senador Mauro Be
nevides, mas quero dizer que realmente, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, esse relatórío da 
Sudene, no mesmo instante em que chega 
ao Senhor Presidente da República e tam
bém, à redaçáo de jornais, como a Folha de 
S. Paulo, O Estado de S. Paulo, o Jornal do 
Brasil ou mesmo ao jornal a Tribuna do Cea
·rn e a tantos outros, deveria chegar também 
aos Gabinetes dos Senadores. 

Solicítei, várias vezes, ã Sudene mandassse 
esses relatóriOs. Queria saber como estavam 
os outros Estados, qual era a conclusão do 
relatório, para evitar que eu entrasse gratuí~ 
tamente numa polêmica estéril, como, por 
exemplo, saber se havia ou não seca no Ceará 
no parecer do Dr, Egberto Baptista. Queria 
saber, afinal de contas, o que os técnicos da 
Sudene, na sua avaliação, pensavam." 

Essa avaliação pode ser superada por 15 
dias. O relatório é de abril e houve chuvas 

·extemporâneas em algumas regiões, inclusive 
no Ceará, e em algumas pequenas regiões 
do Estado de Pernambuco. Entretanto, no 
todo, ele vale. 
Ning~ém vai diz!! r, por exemplo, que não 

há tensao social em todo o Estado da Paraíba; 

ela existe; realmente, a situação da Para1ba 
é crítica, há tensão social- aqui está o Sena
~or Humberto Lucena que pode constatar 
isso, e em todo o Estado de Pernambuco. 

Quando se fala em Estado - em questão _ 
de seca - não estou incluindo a Zona da 
Mata._ H3'í regiões em Pernambuco que são 
tão úmidas quanto a Amazónia, como é a 
Mata Sul; estou falando exatamente na área 
da seca, que é oobjetivodo presente relatório 
que comento. 

Antes de concluir, gostaria de conceder, 
com müita honra, o aparte ao nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador; 
Mansueto de Lavor, realmente também não 
con.Jteço o teor do relatório elaborado pela 
Sudene sobre a estiagem no Nordeste, apenas 
vi o registro, na imprensa, de que o meu 
Estado estaria incluído _entre aqueles onde 
mais cruelmente a seca verde se instalara, 
mas _náo conheço nenhuma providência go
vernamental até agora, nem mesmo aqueles 
estudos iniciais do Prolessor José Goldem
berg, com quem estivemos na terça-feira pas~ 
sada, na iniciativa fidalga e oportuna do nosso 
Companheiro Seni:t.doi Ney Maranhão. V. 
Ex.• teve oportunidade de conversar comam
bos, tanto com o Dr. Egberto Baptista como 
co~--o Professor José Goldemberg, e utiliza
moS íiquele espaço de tempo para fazer che
gar a esses dois membros do Poder Executivo 
o nosso pensamento a respeito dessa questão. 
O Professor Goldemberg tem um espaço de 
tempo limitado paraofercer sugestões ao Pre~ 
sidente Collor. em 60 dias deverá ultimar o 
estudo, naturalmente vai ouyir autoridades, 
já iniciou esse trabalho de auscultá-las para 
oferecer sugestões. Há cerca de cinco dias, 
submeti ao conhecimento dos Srs. Senadores, 
da opiniáo pUblica e das autoridades, uma 
série de sugestões da Associação dos Prefei
tos do Estado do Cea:rá. Evidentemente são 
sugestões que se direcionam mais para o âm· 
bito do meu Estado, naquelas áreas mais díre
tamente atingidas pela escassez de chuvas: 
a região dos Inhamuns, envolvendo Tauá, 
Arnheiroz, Parambu, de certa forma, Inde
pendência, um pouco alcançando mais Novo 
Oriente, Quiterianópolis, a regiãO do sertão 
central do Ceará, alcançando Quixadá, Bana
buiú, Que_xeramoblm, Seilador Pompeu, Pi
quet Carneiro e até Mombaça, e na região 
do médio Jaguaribe, onde se instalou também 
esse quadro de extrema dificuldade. Uma 
apreciação desse problema, tendo o N ardeste 
como um todo, seria da maior relevância que 
tlispuséssemos, também, aqui, desses _dados 
preciosos, e pudéssemos' fazer as nossas pi-o
postas, as nossas sugestões· ao -Poder Execu- . 
tivo. Portanto, vindo à tribuna hoje, para 
novamente focalizar esta questão da estiagem 
no Nordeste, V. Ex~ pode abrir outro espaço 
para que tenhamos acesso a_ eScSas informa
ções.-Veja V. Ex' sou Senador do Nordeste, 
V. EX~" também o é e, apesar disto, não conbe~ 
cemos, na íntegra, o relató_rio da Sudene, que 
foi conhecido pelo Secretário Regional Eg
berto Baptis~a, e, até agora, não conseguimos 

ter informações exatas, corretas, desse docu· 
mento, apenas extratos dessa apreciação feita 
pelos técnicos da Sudene, divulgada na im
prensa brasileira. V. Ex• mencionou a Comis
são liderada pelo nosso saudoso_ Companhei
ro Teotónio Vilela, Acompanhei de perto, 
recebi essa Comissão nO Ceará., integrada 
também peJO pernambucano José Carlos 
Vasconcelos; pelo paranaense, de Londrina, 
Osvaldo Macedo; pelo Deputado cearense 
Iranildo Pereira. Enfim, peregrinando por to
do o Nordeste, S. E4_,s. recolheram subsídios 
preciosos, que foram, posteriormente, apre
sentados à consideração do Senado, daquela 
tribuna, num disCurso do Senador Teotónío 
Vilela. Parece que estou a vê-lo ainda fazen
do aquele relato fidelíssimo da realidade nor· 
destina. Entretanto, passando a fase da_escas
sez de chuvas, vieram os invernos copiosos 
dos anos seguintes, e, não sei se por negli
gência nossa ou das autoridades governamen
tais, o fatb se repete, o quadro de dificuldades 
se reedita e continuamos a discutir aqui essas 
alternativas para convivermos com a seca ver· 
de. Realmente, o pronunciamento de V. Ex~ 
poderia, nesse instante, sinalizar uma nova 
posição da Bancada nordestina nesta Casa. 
Vamos conhecer os documentos, vamos co~ 
nhecer os relatórios da Sudene, vamos ter 
acesso às conclusões do trabalho do Professor 
José Goldemberg, para que formemos tam· 
bém à nossa opinião, e, cada qual, com a 
experiência que tem na sua área, na sUa re
gião, na sua faixa geográfica, possamos dar 
a nossa contribui_ção para o deslinde desta 
questão, que é fuitdã.mental para a sobrevi
vência de milhões de irmãos nossos. 

O SR. MANSUETO DE LA-VOR :._ Nin· 
guém melhor do que V. Ex', Senador Mauro 
Benevides, poderia contribuir, de maneira 
tão importante, co.m este despietericioso pro· 
nunciamento. Parece circunstariçial, rit<is não 
é, tendo em vista a permanência dos proble
mas das secas, e a sua instabilidade também. 
Um relatório de há poucos dias, já hoje, para 
o Senador Afonso Sancho, está um tanto su
perado, quase como que o Ceatá estando co
mo um estado privilegiado, uma vez que che· 
garam chuvas importantes nesta época, de
pois do relatório. Não sei se essas chuvas 
já foram enviadas pela nova administração 
federal ou, se não como aquele nosso chefe 
político de Santa Maria da Boa Vista, que 
telegrafava para Agamenon Maga!hães, de· 
pois de uma terrível seca: "Comunico a V. 
E~ que cfloveu cópiosamente nesta região, 
graças â profícua administração de V, Er." 
~~alm_ente.._ pode ocorrer isso, mas quero 
apenas dizer que, na realidade, tem razão 
o Senador Afonso Sancho. Ê preciso lima 
vigilância, um estudo permanente, e precisa· 
mos ter esses dados. Afinal, a Sudene é pãga 
pelo povo, não é o Parlamento ne·m o Con
gresso que tem que sair fa:zfirido o leVanta
mento desses dados. 

Politicamente, o Congresso Nacional tem 
feito tudo ao seu alcance. Depois da Comis~ 
são, aqui citada, do Senador Teotónio Vilela, 
o pai, o velho Teotônio Vilela_, já houve, há 
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3 anos, uma nova Comissão Mista do Con~ 
gresso para averiguar as causas e os efeitos 
da seca no Nordeste, presidida por quem? 
Por Teotónio Vilela Filho. Parece até que 
a questão é de pai para fdho, de geração 
de nordestinos que aqui passam tratando do 
problema da seca. O Relator quem foi? O 
Deputado César CaJs Neto, um cearense que 
realmente fez um belíssimo relatório, ofere
ceu uma- belíssima colltribuição. Já dei aqui 
até a sugestão de que pegássemos o reldtório 
dessa última Comissão; junto com as pro
postas do velho Senador Teotónio Vilela, e 
fôssemos também entregar do Palácio no Pla
nalto, para que não se propusesse o início 
de. novos estudos sobre o problema da seca. 
Esta é uma maneira de não querer resolver 
e enfrentar esses problemas e começar defini
tivamente uma solução para essa situação do 
Nordeste. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço 
com prazer V. Ex•, Senador Mauro Bene
vides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, se V. Ex• for reportar-se 
a todos esses estudos abalizados e sérios feitos 
aqui, por iniciativã do Senado ·Federal, para 
a discu~são da temática seca terá que recuar 
um pouco mais no tempo e chegar ao início 
da década de 70, meados da década de 70, 
por aí, quando uma Comissão aqui se consti-

. tuiu, denominada Coce oe-Comissão Coor
denadora de Estudos do Nordeste - articu
lada pelos eminentes Senadores Dinarte Ma
riz e Virgílio Távora, e ess-e grupo se debru
çou, afincadamente, emPenhadamente, so
bre o problema da seca, a ponto de editar 
quatro importantes volumes com o diagnós
tico do quadro das secas e as sugestões para 
superar essa calamidade cíclica que se abate 
sobre a nossa Região. Não houve em nenhum 
momento, como aqui e alj se pretende alar
dear, uma comissão do Parlamento na discus
são da matéria e no oferecimento de suges
tões. A Comissão de Diriarte Mariz e Virgílio 
Távora, a Comissão Teõtônio Vilela, a Co
missão Teotónio Vilela FilhO; a Comissão Cé
sar Cais Neto, enfim, todas são etapas de 
um processo de investigação, de perquirição 
de causas e de oferecimentos de resultados, 
de conclusões que temos procurado dar. De
ve haver a sistematização desses estudos, pa
ra que nós também tenhamos condições de 
ser ouvidos ou que possamos oferecer a essa 
Comissão do Professor José Goldemberg a 
nossa experiência, o nosso tirocínio, alicer
çados no cantata com diversas áreas geográ
ficas. O Senador Jutahy Magalhães, com a 
região do Irecê e aquela faixa mais árida do 

·Nordeste; o Senador Humberto Lucena, para 
mencionar aqueles que, neste momento, de
batem com V. EX' a questão; o Senador Afon
so Sancho, que comigo já se deteve em torno 
desta discussão. Enfim, pudéssemos ofere
cer, cada um com a sua vivência própria, 
aqueles esclarecimentos, sugestões e propos- · 

tas-que-trouxessem um·roteiro, um alinha
mento de providências a ·serem adotadas pelo 
GoVéfnOFeáei'al. Isso, evidentemente, é o 
que queremos, para que, a cada ano, ou 
quando se repetir esse quadro de estiagem, 
sejamos obrigados a comparecer à tribuna 
do Senado para novas reclamações, novas in
dicações de rumos que, talvez, não sejam os 
mais aconselháveis para a realidade do Nor
deste. Portanto, nobre Senador Mansueto de 
Lavor, V,,Ex' faz agora um novo toque de 
reunir da Representaçá·o·do Nordeste conco
mitanteme-nte com o trabalho levado a efeito 
pelo Professor José Goldéinberg nessa- Co
misSão designada pelo Presidente Fernando 
CoJlor de Mello. Vamos, portanto, atualizar 
as nossas propostas com dados absolutamen
te realistfcos daquilo por que está passando 
o Nordeste, a fim de que tenhamos, de fato, 
condiçõ_es de sugerir a essa Comissão, ou ao 
próprio Presidente da República, em missão 
oficial desta Casa, de Senadores do Nordese, 
possamos algumas indicaçõ-es precisas dessas 
dificuldades por que passam milhões de nor
destinos, na p·resente conju~tura. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Creio 
que V. Ex~, nobi:e Senador Mauro Benevides, 
faz muitO bem em enfatizar o fato de que 
o Congiesso Nacional e este Senado da Repú
blica deram toda contribuição a seu alcance. 

Somos uma Casa de legisladores, uma Casa 
de Parlamentares em funções de represen
tação, de fiscalização e, é claro, como legisla

. dores também. 
Então, ao nosSo alcance, -fizemOs tudo. 
COmo executivos, é outra questão. -
Creio que noSsa contribuiÇão, neste mo-

mento, ao lã.do de oUtras ihiportantes e mar
cantes para o passado, é a de não deixar que 
se faça maiS ti ma Comissão para estudar,-de 
modo acadêmico; esse problema que já está 
claro, e cujas soluções estão aí, faltando ape
nas uma decisão do poder político. 

O Presidente, que é ousado, corajosa que 
toma iniciativas fortes e marcantes para o 
País, tem tudo para começar a solução defini
tiva para o problema do Nordste, que não 
está afeto unicamente ao problema da seca. 
Aí é que se precisa chegar e dizer: trata-se 
_de um problema de injustiça social, crónico, 
decorrente da a~ual conjuntura do País. 
- creiO que estoU sendo até injusto para com 

os Companheiros que esperam um aparte, 
que tenho a honra de conceder, primeira
mente, ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 
que espera há mais tempo; e, depois, ilustre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Jutahy Magalh,ães- Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, aborda V. Ex•, mais uma 
vez, o problema regional do Nordeste e, ago" 
ra, a r6ipe'ito e.<;pecificamente de um relatório 
que teria sido feito por elementos da Sudene, 
·com dados da situação atuar em que se encon~ 
tra o Nordeste, com o problema da seca. V. 
EXi', como o Senador Mauro Benevides, ma
nifestou-me a respeito do trabalho que o Con
gresso vem realizando, periodicamente, so
bre essa questão. Anualmente, temos aqui 
os representantes do Nordeste, tratamos do 

problema da seca, 'COm as situações de fato 
que cada um de nós conhecemos nas nossas 
[egiões, nos nossos Estàdos, com sugestões 
que são apresentadas individualmente e atra
vés das comissões que analisam os dados, que 
estudam os problemas, e que apresentam su
gestões.- O Senador Mauro Benevides lem
brou muito bem o trabalho dos Senadores 
Virgl1ioTávora e Dinarte Mariz, com a· publi
cação dos trabalhos pela Concéne. Foi uma 
reunião de dados, de estudos profundos, rea
lizados por esse ·grupo de trabalhoS: do Con
gresso, c_om sug17stões que representam bem 
o valor da aç~o do Legislativo Nacional, de
monstrando que estamos preparados para 
apresentar as sugestões. Depois, outras Co
missões vieram e apresentaram sugestões que 
se renovam, a cada instante, como no discur
so de V. Ex•, que hoje aponta problemas 
específicos que devem ser examinados pelo 
Executivo. Neste momento, aproveitando 
uma deixa de V. E~ e t~mbém do Senador 
Mauro Benevides, gostaria de solicitar ao 
Presidente do Senado, em.virtude da grande 
dificuldade: d~ ~e CQQsegu_ir as informações 
necessárías através até_ dos órgãos da- impren
sa, pela economia que se está fazendO, que 
pelo menos possamos buscar as informações 
oficiais, através dos relatórios que são feitos 
pelos órgãos do Executivo, e que sejam reme
tidos, de imediato, para o Congr:esso, para 
exame dos Congressistas. Veja V. ~x" quan
tas e quantas ações do Tribunal de Contas 
da União, que é um órgão ligado â.o Legisla
tivo, das quais.não tomamos conhécimento. 
Quantos-JeVanfaiTieiltos TOram Jeitos nO refé~ 
rido Tribunal, e em outros setores, que não 
têm nada a ver com os problemas da seca 
do Nordeste. Não tomamos conhecimento do 
que é feito em áreas que deveriam trazer ao 
conhecimento do Senado e da Câmara as in
formações neceSSárias, para termoS aq-ui con
dições de fazer illdhor o nOsso trabalho legis
lativo. Então, um relatório como e:iife deve 
ser trazido ao conhecimento do Senado. É 
lógico que, de um dia para o-outro, pode 
haver modificaÇão. As chuvas podem cair, 
mas temos a idéi-a daquilo que, em determi
nado momento da crise, estava instalado na 
Região. Parabenizo V. EX' mais uma vez. 
Não é necessário ficarmos repetindo o valor 
'do seu pronunciamento, e que deve merecer 
a atenção dos seus Colegas. 

O SR,MANSUETO DE LAVOR - Agra
deço a V. Ex~ É preciso insistir: precisamos 
de instrumentos de trabalho; instrumentos de 
trabalho, em grande parte, são informações 
precisas, são relatórios. V. E~ se refere ao 
Tribunal de· Contas e eu me refiro ao Banco 
Central, que, muitas vezes, protela informa
ções indispensáveis ao noSso trabalho parla
mentar. Agora, cito essa questão do relatório 
da seca, que nos chega através de um órgão 
de imprensa. O problema do Nordeste não 
inleressa só aos Senadores nordestinos, é um 
problema de todo o País, é um problema do 
todo, e não de uma região. Então, realmente 
esse relatório chegou ao Presidente da Repú~ 
blica como algo de segredo de Estado; e, 
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agora, está vazando pelos jornais, sem que 
chegasse ãs nossas mãos. Precisamos tçr essas 
informações também em primeira m_ão, é um 
direito nosso, para que o nosso trabalho par
lamentar seja mais preciso, mais eficaz, sobre 
as coisas que interessam ao País. · 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. 
Ex! uni. aparte? -

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Com 
todo prazer, nobre Senador Humberto Lu
cena. 

O Sr. Humberto Lucena - A minha inter
venção é na mesma linha das palavras do 
Senador Jutahy Magalhães. Parece-me, no
bre Senador Mansueto de Lavor, que esta
mos, há cerca de um mês, debatendo ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Já per
demos um mês. 

O Sr. Humberto Lucena - •.. a chamada 
seca verde que atingiu o serili-áridO do Nor
deste. Vários pronUnciamentos foram feitos 
e não conheço, até agora,---:- e creio que V. 
Ex• também - nenhuma medida concreta 
do Governo, para atenderá situação de cala~ 
midade que se criou naquela Região. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR ..:_ Mas 
o Governo determinou estudos, Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Exata
mente. Mas é aí que quero entrar no seu 
discurso. Aproveito a presença do nobre Se
nador Afonso_ Sancho neste Plenário, que no 
momento é. o Líder do Governq em exercício, 
para solicitar que S.. Ext nos traga oficial
mente, a cópia desse relatório e, bem assim, 
que em outra sessão, S. EX' ocupe a tribuna 
para nos informar quais as providências que 
o Governo adotou para atender à solução 
dessa problemática, não apenas a nível estru
tural, mas, sobretudo, a nível conjuntural, 
porque continuam o desemprego, a miséria 
e a fome. S. EX' alegou que há muito de 
indústrias nos saques, mas o fato é que eles 
estão ocorrendo~ Sei que os prefeitos, por 
exemplo, lá do semi-árido da Paraíba, me 
têm telefonado quase diariamente. Estão afli
tos, porque não têm co~o socorrer milhares 
e milhares de pessoas que batem às suas por
tas â procura de elimentqs. lncl.usive já há 
notícia, realmente, de saques a supermerca
dos em algumas cidades maiores do sertão 
do meu Estado. Portanto,_ acredito que·o Se
nador Afonso Sancho, que é lider do Go
verno em exercício, nos poderá dar esta con
tribuição, já que o Senador José lgnácio Fer
reira, tão solícito na defesa do Governo em 
outros assuntos- mas que é do Espírito San
to e, por isso, conhece, pouco os problemas 
do Nordeste-, até hoje, não nos pode trazer 
qualquer esclarecimento sobre o assunto. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agra
deço a V. Ex' a lembrança que faz, o refõfço 
que traz ao nosso pedido ao Líder do Gover
no, à Liderança do Governo aqui represen
tada pelo Senador Afonso Sancho. 

O problema é gravíssimo, agrava-se cada 
dia mais; penso que não havia necessidade 

de se começarem novos estudos sobre o pro
, blem~_da seca. Por mais emip.entes que sejam 
os Cõmponentes dessa Comissão_, chegarão 
a redundâncias. Quem pode estudar e deta~ 
lha! mais o problema da seca do que um Gui
marães Duque, por exemplo, a tantos outros 
que a descreveram? Então, vamos aproveitar 
o que já ·está estudado. Em outras palavras, 
o G{'overno está perdendo tempo. :f: preciso 
dizer h:so claramente ao Governo. 

Outra maneira de desviar o assunto é que
rer atribuir essa enorme tensão social... O 
rel~tório da Sudene diz claramente que no 
Ceará há tensão social em toda a área afeta
da; na Bahia também; do mesmo modo em 
Pernambuco e na Paraíba. Tensão social sig
nifica o.quê? Que a população está apreen
siva. Quando não se têm meios de sobrevi
vência, é claro que se fica numa situação ·de 
angústia, e esta é a situação que presenciamos 
em toda a área afetada pela seca. Há alguns 
saques, é verdade, onde o pessoal é mais or
ganizado, há algumas lideranças; não é_ o PT, 
não. Dizem que é o PT que o PT aumenta 
a fome, aí, no_caso. Ouvi um Lider do Gover
no, um Deputado estadual, atribuindo o sa
que de sábado passado, em Ouricuri, ao PT. 
Não é o PT. Realmente o PT não tem este 
mérito ou demérito. E, iSto sim, a situação· 
de. extrema carência da população que está 
levando a esses a tos, que, por sinal, são a tos 
de sobrevivência, porque não há alimentos, 
e onde houver se vai à procura. 

A função, o papel exercido com nossa con
fiança pelo Líder Afonso Sancho, represen
t:tüido aqui a Liderança do Goverp.o, é da 
maior im-pOrtância: chegar ao Presidente Co
llor_ e_ di?er que não dá_ mais para ficar estu
dando por dois meses, ~eis meses, esse pro
blema da seca; não dá. Pode ser até que se 
caia em rídiculo. O ilégócio é começar e deci
dir logo. E o Presidente disse que realmente 
constatou qu~_, de cada mil dólares destinados 
a esse problema, oitocentos foram desviados 
e somente duzentos foram aplicados nos ob
jetivos-fins. SuaEx~elência disSe isso? Perfei
to: Houve desvio, e eu o subscrevo. Só que 
quem é_ resp~nsável por isso? Quem estava 
na administração_ pública àquela época? 
Quais são os responsáveis? Ê preciso dizer 
quais são os responsáveis. É preciso denun
ciar, mas também ir ãs causas da denúncia. 

Então, entendo que a maioria dos_que esta~ 
vam, naquela época, responsabilizados pela 
ª4ministrnç_ã.o dos recursos destinados à seca 
dO Nordeste, são hoje líderes do Governo 
Collor, excetuando V. Ex•, com justiça, e 
o Sel).ador Ney Maranhão. Mas, realmente, 
são Líderes, são Líderes hoje do Governo 
Collor, constituem o suporte do Governo Co
llor. 

As coisas mudarão a~ora? Quero saber dis
so, gosta~a de_~aber~ 

O Sr. AfonsoSancbo- Permite-me V. Ex• 
um aParte? . 

O SR. MANSUJ;:TO DE LAVOR - Con
cedo o aparte a y. Ex~ 

O Sr. AfOnso Sancho - GO!itaria de me 
comprometer com a oposição do nosso ilustre 

Senador Humberto Lucenã, e realmente tra
rei aqui esse relatório e outras informações. 
Agora, sem desejar defender o governo, devo 
dizer que esse não é o primeiro Governo que, 
dentro de 30 ou 45 dias, tomou providência 
em relação â seca. Lembro-me, como se fosse 
agora -porque com o trabalho que tive no 
Ceará que o então Governador Paulo Sara· 
sate, em 1958, desesperado, com 40 e tantos 
dias de seca - e, se não houvesse a provi
dência de um dos maiores presidentes que 
tivemos, que foi Juscelino Kubitschek, talvez 
ele não estivesse nem a par. Lembro-me ain· 
da que, feita uma reunião dos empresários 
e dos presidentes de entidades de classe, su· 
geri que o Governador telefonasse para o 
Presidente Juscelino. E ele me dizia: "Ora, 
Sancho, o Jus.celino não_ vai me ouvir pelo 
telefone." E eu, co_m a minha impetuosidade, 
disse: "pois eu passaria telegramas para os 
jornais do Rio denunciando essa situação, 
de o Ministro da Viação e Obras Públicas 
e o Presidente não terem condições de tomar 
providências". Mesmo assim, ele ficou em 
dúvida. Eu disse: "Então, tenho outra idéia. 
Vamos ao comandante da região fazer um 
relatório dessa situação." Alguém disse: 
"Mas o Ministro da Guerra vai-Se chocar com 
o Ministro da Viação." E eu: "Neste momen
to, não estou preocuado com o choque dos 
Ministros; esrou preocupado com uma solu
ção para o Ceará." E Sarasate realmente 
atendeu à minha solicitação, e devo dizer 
que, dentro de 48 horas, o Presidente J usce· 
lino Kubitschek estava sobrevoando Forta· 
leza e abrindo um crédito especial, àquela 
época, de 1 bilhão de cruzeiros - que era 
um quantia estupenda- e a situação tomou 
um rumo certo. De forma que sempre, neSses 
problemas da seca, ~s primeiras medidas são 
tomadas pelos Municípios e pelo Estado. 
Após essa medida é que o Governo Federal 
entra com obras. Aceito essa informação de 
que uma parte não foi utilizada correntemen· 
te, por isso, digo que esse relatório já está 
ado, parqué realmente, em 15 de abril, a 
situação era uma, parece-me que em quase 
todo o Estado. Hoje, a situação nã't. é ames
ma em quase todo o Estado. Então, por isso 
é que reitero. Eu, os Deputados Paes de An
drade e Aécio de Borba, traremos o relatório 
para os colegaS, e reafirmo que as providên
cias serão cobradas do Presidente Collor. No
bre Senador Mansueto de Lavor, o que: ocor· 
reu foi exatamente o seguinte: o Senhor Pre· 
sidente afirmou "parece-me que começou a 
chover anteontem no Ceará''. Sua Excelência 
já estava informado. Isso ocorreu em ~bril. 
entre '"6S dias 20 e 30. Como podem os. nobres 
Colegas perceber, a àtualização desse relató· 
rio é importantíssima. Quanto ao meu traba· 
lho neste sentido, faço-o cpm todo o carinho 
e com todo amor, porque, se há algo que 
reputo da· maior importância, é a defesa do 
meu Estado, o Ceará. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito 
bem, nobre Sena<tor. V, Ex• deve sabex; que 
uma chuva tardia não resolve o problema da 
produção da safra. Essa é a questão. Neste 
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ponto, o relatóriO é correto, â frustração da 
safra é fundamental, cerca de 90%. Então, 

. este problema precisa ser avaliado, estudado, 
para se verificar se realmente essa não é- só 
a situação do Ceará como a de outros Esta-
dos. __ 

É importante, nobre Senador Afonso San
cho, V, Ex• estabelecer essa ligação entre o 
Congresso e o Presidente da RepúbliCa. 

O nosso apelo é para que não se fique per
dendo tempo com mais Comissão de estUdos 
sobre problemas da secJ!. Realmente, é uma 
perda de tempo. 

Se se quer tomar alguma iniciativa, que 
se tome; se se tem algum recurso pará ser 
aplicado corretam~nte, que se aplique, por 
meios não tradicionais. Afinal de contas, dis
perdiçou-se muito dinheiro com esse proble
ma da seca, que, muitas vezes, foi chamariz, 
de recursos aplicados em grande parte em 
objetivos pessoais, -em projetas políticos pes- · 
soais, até em benefícios d.e grupos, e jamais 
em benefício da população. Corrigir-se tudo·, 
isso é da maior importância. 

Agora, nãe se fazer nada de dizer que se 
vai estudar por 60 dias, por 3 meses,- af não 
me parece ser a solução adequada, principal-. 
mente para um Brasil Novo, como está sendo 
proposto pelo próprio Presidente da Repú
blica. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me V. 
Ex• um aparte? · 

O SR. MANSUETO DE LAVOR ~Com 
muita honra, nobre Senador Chagas Rodri
gues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre SenadOr 
MansUeto de La~or, receba V. EX" a minha 
total solidariedade, no momento em que re
clama providências concretas e imediatas das 
autoridades competentes, em favor das popu
lações nordestinas atingidas pelas secas .. E, 
se V. Ex~ me permitir, gostaria de lembrar 
que a nossa ConstituiçãO; como V. Ex• sabe, 
no seu art. 50~ determina que não só a Câma
ra, não só o Senado, mas qualquer das Comis
sões poderá convocar Ministro de Estado pa
ra prestar pessoalmente inforniai;óes sobre 
assunto previamente determinado. E o nosso 
Regimento Interno,- no art. 90, de acordo 
com este entendimento, atribui às Comissões 
competência para convocar Ministro de Esta
do, bem como solicitar depoimento de qual
quer autoridade ou cidadão. Assim, se nós 
continuarmos aqui sem receber esses infor
mes, esses relatórios - V. Ex• também terá 
minha solidariedade nesse passo-, teremos 
que convocar a uma das nossas Comissões 
permanentes o Sr. Ministro ou a- aUtOridade 
da Sudene, a fim de ficarmos devidamente 
informados sobre a situação em todo o Nor
deste e podermos reclamar as providências 
devidas. E ainda abusando da boa vontade 
de V. Ex\ acho que qualquer providência 
em favor dessas populações não pode ser to
mada nem levada a efeito sem o concurso, 
a colaboração dos sindicatos dos trabalha
dores rurais. 

o·sa. MANSiJETo -DE LAvoR -Agra
deça ·a ·v: Ex•, essa observação é da maior 
importânCia. Poderia até dizer dos sindicatos 
e das deni.ais organizações populares. Fazer 
qualquer trabalho sem o povo, principalmen
te numa Região como o Nordeste, é levar 
esse povo à alienação, a um afastamento do 
processo,- e· isSo ·muitas vezeS se féz no passa
do, com prejuízos sensíveiS, p~ua o Pitís e 
para a Região. 

Sr. Presidente, vou concluir, com algumas 
observações finais.-Piimê:irO, o problema do 
Nordeste não se resume à seca. Aliás, é pre
ciso frisar que, no NOrdeste, há áreas bastan
te únlTdas, como no meu Estado de Pernam
buco, no sul da Bahia, em suà região cacaui
cultora, quas·e cómo que a Amazônia.- Há 
até excesso de umidade, índice pluviométrico 
elevadíssimo. Também há algumas regiões 
prósperas, com índice pluviométrico- menor 
do que o do semi-árido do Nordeste._ Cito 
a Califórnia, ncis-Estados Unidos, aliás, nem 
citaria a_ Califórnia,. e- sini alguma~ regiões 
da Espanha, algumas do México·, onde já há 
irrigação.: Quer dizer, ~sse· problema da po
breza do Nordeste, da miséria da população 
nordestina, não decorre do clima, que é um 
fator de agudização desse problema, decorre. 
do tipo de sociedade, que precisa ser transfor

- fiada, inclusive no que se relaciona ã posse 
e ao uso da terra. 

Então, é fundamental que qualquer pro
posta envolvendo a problemática do semi-á
rido do Nordeste toque em questões não dire
tamente relacionadas à se.ca. Por exemplo, 
a e_ducação do povo. A propósito, a nona 
região conta com os maiores índices de anal
fabetismo do País. 

Numa proposta nova de tratamento do pro
blema da seca, que não é propriamente da 
seca, mas sim de problemas sociais crónicOs, 

_p___Qr_ que não se aproveitar a disponibilidade 
de maó-de-obra, nesse momento em que o 
agricultor e sua famflia"não"têril como traba
lhai- no solÓ, por falta de condições climá
ticas? Por que, então, não se,deflagrar uma 
grande campanha de educação popular, co
munitária, Sobretudo sanitária, para que essa 
população possa, através da _mobilização, en
frentar, com suas próprias forças - e é claro 
que--com-o aoXI1io do poder público -essa 
Situação aaversa? -

Há seca no Rio Grande do Sul e em várias 
partes 'do Mundo, é claro que não com aquela 
periodicidade da do Nordeste, que volta co
mo· um ciclo de ferro, envolvendo aquelas 
populações na pobreza. 

Temos solos de excelentes qualidades. É 
preciso dizei que o solo do ·semi-árido é bem 
melhor do que esse solo docerrado; as técni
cas de irrigaçãõ levam verdadeiramente ao 
desenvolvime-nto económico. O eXemplo está 
ria miilha fegíão; em PetrOiina, cidade que 
hoje mais cresce no Nordeste, não apenas 
do ponto de vista populacional como econó
mico, em funÇão da agricultura irrigada ãs 
margens do rio São Francisco. E mesmo 
aquelas regiões não próprias para a agricul
tura irrigada poderão ser aproveitadas eco-

~oínicamente,porq_ue há tlcnicas de manéjo 
da caati11ga, do semi-árido, onde o homem 
pode perfeitamente sobreviver e até se desen
volver economicamente, enfrentando os pro
blemas da seca. O de que se precisa, reo;tlmen
te, é transform-ar a facê dessa população. 

As ínjustiças sociais- no Nordeste_ não de
correm do clima, e sim do tipo de sociedade, 
do modelo ec_onórnico que se estabeleceu no 
País. Não se resolverá o pi'oblemas do Nor
desre sem se resolver o problema do País.· 
está faltando a reyolução no País- revolução 
económica e social-, para se resolvere fazer 
a verdadeira revolução no Nordeste: Tratar 
do Nordeste isoladamente, sem tratar doBra
sil como um todo, é balela. Não se vai tratar 
adequadamente deste problema. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de 
acrescentar algumas propostas ã boa vontade 
do Presidente Fernando Collor de Mello, que 
lança o Brasil NovÇ>. Espero que a liderança 
do Gove·mo a~ faça chegB:r ã.o Palácio do Pla
palto, ao !ado,~ claro, d~ proposra_prtncipal. 
que são os relatórios, _já_discutido~ no Senado 

-Federal e no Congresso Nacionil pelos Parla
mentares do Nordeste e de todo País. Os 
arquivos, os ami.is do Congresso estão cheios 
de propostas para a solução do problema. 

Insisto: não é preciso se começarem riovos 
estudos sobre o problema da seca. Até o Con
gresso Nacional tem c;ontribuições valiosas 
e definitivas sobre o assunto, para não falar 
~m grupos de_ ~ientist_as, de Sudene etc. 

Então, primeiro: deflagrar, iniciar, o Cp.ian
to antes, uma grande campanha de educação 
popular na área do Nordeste. Essa campanha 
- é claro - é fundamental para ajudar o 
povo a se organizar, a se mobilizar; a saber 
utilizar-se da água e do solo adequadamente, 
porque grande parte da pobreza e da falta 
de produção decorre do uso inadequado do 
solo. 

O homem do Nordeste, do senli-árido, sem 
querer. é realmente um produtor de desertos; 
produz mais desertos do que alimentos, por
que utiliza a velha técnica indígena das coiva
ras, das_ q1,1eimad~sLdas derrubadas das caa
tingas do semi-árido, toca fogo, utiliza um 
ano, e dentro de 2 anos, não serve mais, passa 

. à frente, e,_assim,_ vai multipliC!lndo as áreas 
.,improdutivaS naquela região. 

E preciso educar e adaptar essa população; 
é preciso também levar a essa população a 
educação sanitária; é preciso usar técnicas 
de vida comunitária, para que a população 
se fixe nieJhor em certas áreas. Além do mãis, 
é preciso tocar em assUntos do desenvolvi
mento; é_ preciso haver, já que o Presidente 
se dispõe também a faz_ê-lo, um programa 
corajoso de reforma agrária naquelas áreas 
do Nordeste onde o latifúndio predomina, 
as quais, aliás, são poucas, tanto no Ceará 
como em Pernambuco. 

O latifúndio existe mais no Maranhão e 
nos Estados_ onde a s_eca não está presente, 
como na Bahia, por exemplo. Naquela região 
do semi-árido propriamente dita, há uma pe
quena concentração de_ solo, mas este não 
é o principal problema. Em certas regiões, 
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é pre~o inicia1 o y_uanto antes um prograriia 
urgente de reforma agrária. 

Em terceiro lugar, é preciso iniciar obras 
, duradouras, que são reclamos gerais da popu~ 
lação e dos poderes públicos. Vou citar ape~ 
nas uma; o início imediato da Ferrovia Trans
nordestina, que interessa a todo o Nordeste 
e, em especial, ao meu Estado de Pernam
buco e ao Estado do Ceará. 

A Ferrovia Transnordestina, com este no
me, parece uma nova Ferrovia Norte- Sul, 
mas não é nada disso! Trata-se de ç:onstruir 
um trecho novo de apenas 362km de estrada 
ligando Petrolina e Salgueiro, e Salgueiro a 
Ingazeira, no Ceará. Trata-se de reconstruir 
os trechos, no Ceará, por exemplo, de Crato 
até Fortaleza; Jazer um trecho de Piquet Car
neiro a Crateús, Se não estou enganado, para 
ligar a malha cearense de ferrovias. 

Em Pernambuco, é preciso fazer a recupe
ração de estradas de Salgueiro até Recife; 
na Bahia, a recuperação dà. estrada que vai 
de Juazeiro da Bahia até Salvador e, depois, 
de Juazeiro, passando em BonJim e indo ãté 
Monte Azul, em Minas Ge:fàís', - · · · · 

Com isso, faZ-se á. ligàçãO da malha fe'rro- · 
viária do N ardeste ao Cont!o-Sul do -P-aís: 

Podem dizer: "a ferrovia· é Um ti-ã.nSPoite 
superado. Não_ há prioridade para o trans
porte ferroviáriO no-PaíS. Á prioridade é para 
a rodovia." Mas isso é o que está existindo. 
Creio que o Brasil Novo, proposto pelo Presi
dente Collor, deve dar uma redimensão a 
esse problema das ferrovias e Colocá-las como 
prioridade, Pois não conheço país de dimen
sões continentais, como é o.Brasil, sem uma 
grande malha ferroviária. 

O transporte rodoviário, além de precáricr, 
além de as rodovias estarem esse desastre 
e essa buraqueira, que todos conhecem, é 
um transporte que realmente, pelo seu alto 
custo, onera e torna impossfve1 óe:SCóamento 
da produção do interior para os grandes cen
tros consumidores. É a caso, por exenfplo, 
da soja na Bahia, da verdadeira frqnteira 
agrícol~ que explode na região de Barreiras, 
que tem um grande obstáculo, ou seja, está 
faltando uma grande ferrovia para transpor
tar esse produto ao porto de Salvador. 

O transporte é feito, em giande parte, pelo 
Rio São Francisco, que precisa ser recupe
rado como uma via fluvial mais barata até 
do que a ferrovia. Entretanto,~ quando chega 
em Petrolina, não há condições de levar ao 
porto de .Suape; leva-se, então, ao porto de 
Salvador, e a ferrovia precisa de recuperação. 
Tudo isso se poderia fazer em nome da suspe
ração dos problemas criados pela seca. Esta 
seria somente a motivação para se fazer essa 
malha da ferrovia nordestina e, é claro, ou
tras obras fundamentais. 

O Sr. Ruy Bacelar-Permite~me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR ~Antes 
de conceder o aparte a V. Ex~, Senador Ruy 
Bacelar, eminente .Kepresentante da Bahia, 
gostaria de dizer que a defesa da Ferrovia 
Transnordestina não é um sãU:dosismo de ve
lhos trens atravessando uma caatinga impro-

-- - ... -

· dUtiVã, mas é no s~ntido de se estabelecer 
ferrovias para tranSportai a 'produção que 
~ealmente está explodindo na_s áreas irrigadas 
a margem do São Francisco e, também, nas 
áreas de sequeiro da região além São Fran
cisco, na Bahia. 

Concedo o aparte a V. Ex' 

O Sr. Ruy Bacelar Eminente Senador, V. 
Ex• tem toda razão quando aborda tema de 
tamanha importância para o desenvolvimen
to do Brasil. Não podemos esconder que o 
sistema ferroviário brasile~ro ~stá deixado de 
lado há muito tempo, e não podemos admitir 
uin transporte de _grandes. cargas !! a longas 
distâncias que náo seja feito através de ferro

. via ou hidrovia. No Brasil, está-se fazendo 
quase tudo ao· contrário: a rodovia, que deve 
ser num sistema intermodal, um complemen
to dos grandes_ eixos, tant_o hidroviários como 
ferroviário, passou a ser a espinha dorsal do 
transporte brasileiro. Temos que modifiCai 
completamente esse sistema no Brasil, temos 
que dar validade ao sistema hidroviário, pois 
o País é muito rico neste setor e V. Ex+ abor
dou, há pouco, o problema do São Francisco, 
que já teve - hoje não tem, mas deverá 
ter, no futuro . ....,... um papel fundamental nos 
transportes brasilei!os, sobretud~ no Nordes
te, transportando grãos e mais grãos, miné
rigs e mais minérios, contanto que passemos 
à dragagem, acabemos com o assoreamento 
que existe hoje, como também m~_ll_wrando 
o setor ferroviário, sobretudo o do Nordeste_ 
brasileiro, ligando Juazeiro a Salvador, dan
do prosseguimento à Transnordestina, ligan
do essa Ferrovia, que é de importância funda
mental a todo o Brasil, inclusive ultrapas
sando os Andes e chegando ao Pacífico, fa
zendo com que os nossos ·produtos possam 
concorrer; em competitividade, com aqueles 
oriundos dos Estados Unidos, levando-os pa
ra o outro lado d_o mundo, para o Japão, 
para a China, para aqueles importantes países 
do Pacífico. V. Ex~ hoje profere um grande 
discurso, e tem o nosso apoio e a nossa solida
riedade, no sentido de que o sistema de trans
porte no Brasil seja todo iriterligado, inter~ 
modal: rodoviário, ferroviário, hidroviário e 
marítimo de grandes percursos. Paraberiizo 
V. Ex~ por esse grande diSCurso: 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Obri
gado pela contribuição de V. Ex~ 

A minha ênfase à questão ferroviária é em 
face, inclusive, desse episódio da seca. A 
mão-de-obra que aí está com saques em cida
des e trabalhadores fami_n_tos pode ser apro
veitada ao longo do trecho em construção 
da ferrovia e d_o trecho em recuperação. As
sim, praticamerite todo o Nordeste p_oderi_a 
ser beneficiado com essa oferta de empregos, 
em decorrência desa ferrovia. Depois, passa
-do esse episódio, que espero seja breve, não 
tão longo como o do início da déçada de 80, 
fica uma ferrovia. E se o Governo ai"nda não 
optou pelo transporte ferroviário, que faça 
essa opção, sob a pressão do povo. E não 
seria necessário abrir as famosas torneiras do 
Ministério da Economia, porque exiStem re
cursos da ordem de 300 bilhões de cruzado~ 

para essa Ferrovia Transnordestina, votados 
para o Orçamento deste ano. Sequer há ne
cessidade de se modificar ou altei-ar o Piano 
Económico dO ·Governo Collor, o plano de 
combate â inflação, porque já são recurSos 

·orÇamentários. Basta que o Presidente diga; 
eu quero fazer essa ferrovia~. então, liberar 
os recursos já votados no Orçamento. 

Há soluções â vista e queremos oferecer 
esta proposta ao Presidente Fernando Collor, 
a fim de iniciar, o quanto antes, a Ferrovia 
Transnordestina, como uma das maneiras de 
·se evitar a convuiSãQ_s.ocial em todo o Nor
deste, em decorrência do fenômeno de mais 
uma seca. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex~ uina aparté?-

0 SR. MANSUE;rO DE LAVOR- Com 
muito-prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Gos"taria de 
abordar, até rapidamente, um assunto que 
talvez náo se encaixe, muito bem, no pronun
ciamento de V. Ex~ Veja V. Ex• que se fala 
sempre no Governo Collor, e a notícia que 
hoje se vê inclusive nos jornais, já cdmo aná
lise de repórteres e economistas, é que parece 
'que nós temos um Presidente; pelo menos, 
isso tem sido demonstrado, agora, Governo, 
ainda não. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - lnclu
_sive os Ministérios estão ·parados. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Governo, até 
agora, nós não temõs, porque não existe um 
plano de governo, não existe um projeto nos 
diversos Ministérios a ser executado, não se 
sabe quais os recursos disponíveis para a exe~ 
cução desses trabalhos, e por isso eu acho 
que não temos, até agora1 isso que se chama 
de Governo. O Presidnete tem dado demons
tração de uma ação muito grande, de um 
trabalho de marketing formidável e que está 
aí tratando de um assunto especifico que é 
da maior importância, que é a questão da 
inflação, mas, fora daí, não temos nada. Infe
lizmente, porque já era tempo de estarmos 
com um programa preparado para ser execu
tado. Esse negócio de dizer que só temos 
60 dias ... Veja V. Ex• que se deu ordem para 
Xingó receber os recursos necessários para 
recomeçar os trabalhos e, até agora, não foi 
possível fazê-lo, porque não existe um presi
dente sequer nesses órgáos ligados â área 
energética, porque não se está nem-nomean
do as autoridades para fazer o trabalho de 
um novo Governo. Centraliza-se tudo e não 
se faz o trabalho necessário para implemeD.tar 
programas que já estão demorando para ser 
concretizados. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Pojs 
é, Senador, espero que, quando o Presidente 
começar a ser Governo, iniCie essa- grande 
obra que é a Ferrovia Transnordestina. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro o 
meu pronunciamento, pedindo desculpas pe
la delonga, e, ao mesmo tempo, fazendo aqui 
os votos _ge_ que o outro lado da rua, como 
se diz, o Palácio do Planalto escute o clamor 
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do povo do Nordeste, mas não prolongue 
esse sofrimento_ com mais ConiisSões de estu
dos por anos e anos, porque isso é seguir 
a linha do velho Imperador Pedro II, que 
ficou na História como o homem que prome
teu até as jóias -da Coroa e realmente não 
íez D.ada de positivo e de eficaz para resolver 

o problema da seca. Aliás, os melhores pla
nos ferroviários do Nordeste ainda são os do 
Imperador Pedro II, e esperamos que, quan
do esse !3õVerno começar a trabalhadr, ele 
inicie a construção da Ferrovia Transnordes
tina, o quanto antes, para debelar esse pro
blema económico e social decorrente da seca. 

Não só a Ferrovia Nordestina como outras 
obras permanentes, duradouras, para o ·de
senvolvimento da Região- Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, ·sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MANSUETO DE LAVOR 

EM SEU DISCURSO 

PANORAMA DA SECA, SEGUNDO A SUDENE· 

Estados ·No de 
muntc,plos 

Temolo soe 1 !li Regiões crtttcas Secas previstas 

~fetados 

~laranhão 37 N~o exfste Não mencionadas s~ previsão 
P1a.ut 38 Não ex Is te Centro-Sul. Sudeste Maio/Junho 
cearã' 28 Em toda áre_a afetada 

Rfo G: do Norte 71 Preocupante; Gov_er_n.o es t .á 
distribuindo a 11mentos 

Sertões Jabuaribe, Can1nQé, 
Inhamuns, Central Abrt 1/Mato/Ju~o 
Reg1õ_es Serrana, Sal1ne1_r_as. 
Açu/Apodi. Sér 1d6, Ang1Co·s-. 
Borborema, Agreste Potigua Já conf,gurada. 

Para1ba 55 Em toda o.\rea afetad.a Sertões, Agreste, Cartrt 6 
Borborema Março/ Abr 11 

Pernambuco 46 Ser_tão Pajeú e Sertão Sertões PajeU, Central e Ara-
Centra' ripe, Moxotó, São Francisco 

e Agreste Mato 
A lagoas 18 Não existe Não existem Sem avaliação 

Sergipe 16 Não existe, Não existem _.Sem a_valtacão 

Bahta 30 Não existe Não caracterizadas sem avaliação 
Minas Gerais 13 . Nao existe Não caracterizadas Sem aval1a.c~o 

• Dados colhtdos até 14 de abril passado 
Situação dos pastos Situação dos açudes Situação das lavouras 

Sem problemas 70"1. de Perdas Pouco afetados 
Pouco afetados 
Péssima 

Sem problemas Expectat tva da perda 
Secas, â exceç~o dos grandes 
reser• t6r 1os De 80% a 1QO% Cfe pe_r_~ 

Escasso em todo o Estado - Precárias e ex1ste necessida-
de de carros-ptpa 

S_uf1cientes para 60 dias 

Suficientes para 90 dias 

secas, coodtções alarmantes 

Oeftcien_te em ___ P.a~eü e S~rt_â9. 

Perda de safra em todo o Estado 

Perdas entre. 70% a 100% 

Central 

Suf1cfentes (cult1vo'1nten
stvo de palma) 
Animais com baixo peso (cul
tivo de palma) 
Suficientes para 90 dias 
Normais 

5~ da caPacfdadé 

50% da capacidade 
Regular para boa 
Normais 

Perdas podem 1n1c1ar este mês 

Nâo registrada 

Não reg1strada--
Expectat fva de perda nas -m_tçrorregtões 
Perdas estimadas em 65% 

Durante o discurso do Sr. Mansueto 
de Lavor, o· Sr. Pompeu de Sou_sa, 3~ 
Secretário, deixa a cadeira da Presidên
Cia, que é ocupada pelo Sr. Nelson Car~ 
neiro, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão .. 

O SR. EDISON L.OBÃO (PFL- MA. Pro· 
nuncia o seguinte disCurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, por paradoxal que pareça, 
raros são os ofícios qtie dificiiltam tanto o 
destaque profissionál como o_jornalismo. Po· 
de-se ser preciso, fiei aos fatós e c.ompetente, 
e não passar de um nome confinado às reda· 

çõesou con,heçido apenas nos bastidores, lon~ 
ge do público e do sucesso. Porque, para c~rn
petir com a Ootfcia, o bom repórter prectsa, 
antes de mais nada, ser de igual qu maior 
quilate, a ponto de, nivelando~se a ela ou 
mesmo sobrepujando-a, alcançar um nível 
em que se- transforme também em pretexto 
da notícia. 

No jo'filãlismo br-asiliense, entre os que al
cançara tal dimensão. inscreve-se certamen
te, com b_dlho próprio, o colunista Giberto 
Amaral, que completa 30 anos de atividade. 
respaldado na vasta experiência que lhe pro
porcionou a atuação nos mais diferentes 
rrieiOS de comunicaçáo. como o rádio, a tele
visão e, particularmente a imprensa escrita, 

onde pontificou, com i!lvejável competência, 
num gênero em que só os muito bons conse
guem impor-se: o colunismo social e político. 

Começou como colunista social. E o setor, 
que já foi Cónsiderado de pequena iraãdeza, 
comparado a outros tidos como de maior rele
vo. como a política e a economia, gr.anjeou 
espaço e respeito, graças extamente à forma 
criativa e brilhante com que foi trabalhado 
por profissionais como Gilberto Amaral. Os 
tradicionais registras sociais de precário im
pacto cederam espaço à notícia em primeira 
mão, ao furo jornalístico e a informações 
também de cunho político e eConómico, pas
sando, dessa forma, a leitura obrigatória de 
quantos desejam manter~se bem informados. 
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Assim é que a penúltima págiila do Cader
no Dois do Correio BrazUiense constitui-se 
não apenas em boa e agradável leitura, graças 
ao estilo inconfundível de Gilberto Amaral, 
mas numa fonte segura dos fatos que estão 
por acontecer ou no desdobramento de ou
tros, ao lado, naturalmente, da cobertura dos 
eventos sociais de Brasr1ia, selecionados pelo 
crivo do jornalista exigente e criterioso. 

O ..zelo profissional, o respeito pelo leitor, 
a eficiência continuamente posta à prova, o 
trabalho que desconhece horário e limita
ções, eis a essência de jornalistas que, como 
Gilberto Amarai, souberam impor-se e con
servar-se em ascensão ao longo diis três últi
mas décadas, em que a cidade e o próprio 
País viram tantas transformações, tornando
se merecedor das homenagens que seus ami
gos, companheiros e ex-companheiros mere
cidamente lhe atribuem. 

Rui Barbosa dizia que "cada jornalista é, 
para o comum do povo, ao mesmo tempo 
um mestre de prim~ras letras e um catedrá
tico de democracia em ação, U!ll advo_ga<:i_o 
e um censor, um familiar e um magistrado". 
Prosseguia afíiffiarido -que "bebidas como o 
primeiro pão do dia, as suas liÇões p_enetram 
até ao fundo das consciências inexpertas, on
de vão elaborar a moral usual, os sentimentos 
e os impulsos, de que depende a sorte dos 
governos e das nações". 

Tamanha expectativa, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, pode até constranger e embara
çar. Mas corresponde fielmente à imagem 
que Gilberto Amaral soube construir e ense
ja, de nossa parte, neste momento, o reco
nhecimento que o toma merecedor dos nos
sos mais calorosos cumprfmentõs: (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação ·de emndas às seguintes maté
rias: 

-Projeto de Lei da Câmara n~60, de 1989 
(n~" 3.049/89, na Casa deorigem), que acres
centa dispositivo ã Lei Jl? 6.251, c:Je 8 de.outu_
bro de 1975, que institui normas gerais sobre 
desportos; . 

-Projeto de Lei da Câmara_ o~ 65, de 1989 
(n"6.095/85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre 
a transferência de bens imóveis para o patri
mónio das instituições de ensino superior que 
menciona, e dá outras providências; 

-Projeto de Lei da Câmara n~" 71, de 1989 
(n? 1.770/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera a Lei 
n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito; 

-Projeto de Lei da Câmara no 1, de 1990 
(n'2.278/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a dele
gacia do Ministério da Educação - MEC 
no Estado do Tocantins, e dá O!J.tras provi-
dências. -

Aos Projetas não foram ofereclâas.emen~ 
das. 

As matérias sf:rãO incluídas em Ordem do 
Dia, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na presente sessão terminou o prazo apra 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF n" 75, de 1989, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal (apresentado por su
gestão do Deputado Geraldo Campos), que 
veda construção em Brasl1ia, nos locais e nas 
condições que mencio!la. 

Ao PrOfeta não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, 

oportunamente. 

O SR. PIUíSJDEN'fE (Nelson Carneiro) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação d~ emendas ao Projeto ~e Re
solução n" 17, Qe 1990, de autoria do Senador 
Marco Maciel, que modifica o § 7? do art. 
65 do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o dispoto no Regimento 

Interno, a matéria será despachada às Cernis~ 
sões de Constituição, ·Justiça- e Cidadania e 
Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência convoca sessão conjunta a 
realizar~se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, 
no plenário da Câmara dos Deputados, desti» 
nada a apreciar medidas provisórias e vetos 
presidenciais-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidênc~a_ de:sig!1a para a sessão ordi
nária ~e amanhã a seguinte 

- ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 35, 
DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Em tegirile de urgéDcia, nos termos do 
art. 336, e, do Regimento Interno.) 

Discussão, em tiii'nõ único, do Projeto de 
Lei do Senado no 35, de 1990 - Comple
mentar, de autoria do Senador Márcio Lacer
da, que dispõe sobre o adicional ao Imposto 
de Renda, de que trata o inciso II do art. 
15.5 da Constituição Federal, tendo 
PARECE~ PRELÍMÍN AR, de Plenário, 

da Comissão 
- J:le Assuntos Econômicos_, solicitando au

diência_ da Çom_!ssãq de Constituição, Justiça 
e Çíd~d-ãrlia._ 

2 

PRQJE.T() DE DECRETO 
LEGISLATIVO,N• 23, DE 1986 

(Incluído em Ürde_~_do_oia-ÜOs-iermos 
do art. 376, e, do Regimento Interno.) 

Votação, em tu_rno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 23, de 1986 (n"' 12V86, 
na Câmara dos Deputa~os), que aprova o 
téXtO do acordo sobre. sanidade animal em 
áreas de fronteira, celebrado entre o Gover~ 
no da República Federativa do Brasil e o 
Governa· da República da Colômbia, a 16 
de julho de 1985, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

~3 

PROJETO bE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 9, DE 1988 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 376, e, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno úniço, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 9, de 1988 (n"' 10/88, 
q_a__Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do acordo básico entre o Governo da 
República Federativa do Brasll e o Programa 
de Alimentos da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura -
FAO -, referente à ajuda do Programa 
Mundial de Alimentos, celebrado em Brasí
lia, a 2 de fevereiro de 1987, tendo 

PARECER, sob n• 296, de 1989, e oral, 
das Comissõe%' _ c 

- de Constituição, justiça e CidadaÕia, pe-
la COifstituytOnalidade; e , 

- de....Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, fttvorável. 

4 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATfVO N• 60, DE 1989 
(Induído em O~dCm do Dia nos t.ermos 

do art. 376, e, do Regimento Interno-) 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n' 60, de 1989 (n~ 60/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Técnica 
Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e do Governo 
da República de Cuba, celebrado em Hava
na, em 18 de março de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário, da Comissão 

;_ de Redações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

5 

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 31, DE 1989 

(Nos termos do art. 10, § 49, in f"me, da 
Resolução n• 157, de 1988.) 

Votação, em turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do DF n" 31, de 
1989, que dispõe sobre a alienação de imóveis 
residenciais do Distrito Federal e a utilização 
dos recursos dela oriundos. 

6 

REQUERIMENTO N' 91, DE 1990 
Votação, em turno único, do Requerimen

to nP 91, de 1990, de autoria do Senador Car
los Patrocínio, solicitando, nos. termos regi
mentais, a tramitação conjunta dos Projetas 
de Lei do Senado n~ 26, de 1988, e 57, de 
1989, dos Senadores Edison Lobão e Car}os 
Alberto, respectivamente. que normatizam 
as compras governamentais junto ãs indús
trias de pequeno porte. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989 
Votição, em turno único~ da Proposta de 

Emenda à Constituição n>:> 3, de 1989, de auto
ria do Senador Marco Maciel e outros Sena-:~ 
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dores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 
e altera a redação do _inciso II do an. 161 
da Constituição F_ederal. 

8 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI
TUIÇÁO N• 4, DE !989 

Votação, em turno único, da Proposta de 
Emenda à Constituição no 4, de 1989, de auto
ria do Senador Leopoldo Peres e outros Se
nhores- Senadores, que acrescenta um § 69 
ao art. s~ do Ato das Disposições Constitu
cionais Transít6rias. 

9 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI
TUIÇÁO N' 6, DE 1989-

Votação, em turno único, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 6, de 1989, de auto
ria do Senador Marcos Mendonça e outros 
24 Senhores Senadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional prevendo a criação 
e definindo a competência do Conselho Na
cional de Remuneração Pública. 

10 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI
TilLÇÁO N•J, de !990 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 1, de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

11 

PROJETO DE DECRE_TO LEGISLATI
VO N• 63, DE 1989 

Discussão, em turno Unico, do Projeto de 
Decreto Legislativo, n9 63, de 1989 (n9123/89, 
na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados 
e dá outras providênciaS1 tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n"84, de 
1990, da Comlssão 

- de Constituição, JUstiça é Cidadania. 

12 

PROJETO DE LEI DO DF N" 75, DE 
!989 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 75, de 1989, de iniciatiVa da 
Comissão do Distrito Feder~ I (apresentado 
por sugestão do Deputado Geraldo Campos), 
que veda construção e_w_ -ª_r_asília, noS locais 
e nas condições que menciopa, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• !10, 
de 1990, da Comissão __ 

- do Distrito Federal. 

13 

PROJETO DE LEI DO DF N• 20, DE 
!990 

Discussão, em turno úni"Co, do Projeto de 
Lei do DF n9 20, de 1990, de iniciativa do 
Governador do DistritO Federal, que intro
duz alterações na Lei n9 7, de 29 de dezembro 
de 1988, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 109, 
de 1990, da Coinissão 

- do Distrito Federal. 

O S~. P~E_SJDENJ]i:_ (t"Je!son Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 
minut()s.) · 

Republicação parcial do Ato da Comissão 
DiretOfa no 35, de 1989, republicado no DCN,. 
Seção II, de 17-4-90: 

à pág. 1321, 16 coluna, onde se lê: 

- Valdir Félix da Silva 
'"'i~i~--~~~r-~---••••••••••, .... _, .. ooooo•o•.•• 

- V aldimir Félix d~ Silva . 

(')ATO DO i'RESlDENTE 
N' 283, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar, 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 teildo em vista o que consta do Pro
cesso n• 017.456/89-4. 

Resolve _aposentar, por invalidez, Alva Ly
rio Veríssimo Theóphilo, Técnico Legislati~ 
vo, Classe "Especial", Referência NS·25, do 
Quadro Permanente, nos termos do art. 40, 
inciso I, da Constituição da RepúbliCa Fede
rativa do Brasil, combinado com os arts. n9s 
51_5, incisO III, 516, inciso III, 456, 490,492, 
§ 19, 488, § 49, 502, § 2~. 494, alínea a, e 
art. lo, da Lei n" 1.050, de 1950, observado 
o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti· 
tuição. 

Senado Fe<feral, 16 de dezembro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(•) Republicado por h~ver Saíd~-- coffi incorreção 
do DCN, Seção XI, de 16-12-89 

--(') ATCYDO PRESIDENTE 
N•_37,DE !990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Djretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro· 
cesso n~ (!02.367/90-4, resolve aposentar vo
luntariamente, HUMBERTO HAYDT DE 
SOUZA M_E_LLO, Analista Legislativo; 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 515, inciso ll; 516, inciso 
I, 517, inciso IV e_ 488, § 49, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem co~ 
mo o art. 11, da Resolução n? 87, de 1989, 
com proventos integrais, observado o art. 37, 
ínciso XI, da ConstitUição Federal. 

Senado Federal, 2 de abril de 1990. --Se
nador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 78, DE 1990 

O Presidente do- Senado Federal, no usO 
da sua c-ompetência regitnerital e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
n~-z. de 1973, e tendo em vista o que consta 
do processo n" 002.852/90-0, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Coo· 
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, do senhor 
Marco Antonio Mondim, para o emprego de 
AsSC:~%or Técnico, com o salário_Ql~psal equi· 
valeitte aO vencimeD.to do C3Ig6 bAS-3, a 
partir de 21 de março de 1990, com lotação 
e~ êXeicíoono Gabiliete do Senador Olavo 
PireS. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. -· 
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 79, DE 1990 

O PreSidente do SenadQ Fc;deral. no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de_ conformidade com a delegação de 
CO!ppetência que lhe foi outorg-ada pelo Ato 
n~ 2, de 1973, e te-ndo em vista o que consta 
do processo n~ 004454/90-1, resolve autorizar 
a contrataçâo, sob o regime jurídico da Con .. 
solid_ação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garaittia poi: -Tempo de Serviço~ do Se
nhor Francisco Fernando Monteoliva Dora
tioto, para o eroprego de Assessor Técnico 
com o salár_io rilensal equivalente ao venci: 
menta do argo DAS-3,-ã pãrtir de 16 de abril 
de 1990, com lotação e exercício no Gabinete 
do Líder do PFL, Senador Marco Maciel. 

_Sen_àdo Federal, 11 de maio de 1990. - -
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 80, DE l990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da s11a ·competência regimental e reguiamen~ 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
·1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n9 004.059/90·5~ resolve aposentar, por 
invalidez, José Hélio da Silva, Analista Legis
lativo~ Classe P, Padião III, do Quadro Per· 
manente do Senado Federal, nos termos do 
art. 40, inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arti' 
n~ 515, inciso III; 516, inciso III; 45-6 e 488, 
§ 49; do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal bem como o art. n911, daReso~. 
lução n? 87, de 1989, e art: 1 ~ da Lei n? 1.050, 
de 1950, com proventos integrais, observado 
o disposto ilo art. n" 37, inciso XI, da Consti
tüiç-ao Federal. 

Senado Federal, 11 dê maio de 199o. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

PORTARIA N• Oó8, DE 1990 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
(•) RepUblicado por haver saído com incóiTeçoes · usQ_- d.aS ãtríb~.,dÇões que lhe confere o artigo 

no DCN'. SeÇão II, de 5-4-90 _283_ do Regulamento Administrativo do Se-
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nado Federal, e tendo em vista o disposto 
no art. n.,. 574, parágrafo 1~, do mesmo Regu
lamento; resolve: designar Goytacaz Braso
nio Pedroso Albuquerque, Analista Legisla-

'1 ('·• 

tivo, Lygiã Leite,ç::le Camargo, Analista Legis
lativo, e Doracy Carvalho Reis, Analista Le
gislativo, para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem Comissão de Sindicáncia incum-

bida de apurar os- fatos constantes do Pro
cesso n~ 005189/90-0. 

Senado Federal, 11 de maio de 1990. -
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 53' SESSÁO, EM 15 DE 
MAIO DE 1990 

LI -ABERTURA 

L2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presiden· 
te da República 

- N~ 116/90 (n"414/90. na origem), res
tituindo autógrafo de projeto de lei san
cionado. 

1.2.2- Parecer 

Referente à seguinte niatérfa: 
-Projeto de_ Lei do DF rl" 19[90, que 

cria o DistritO-de Limpeza de Ceilàndia 
na 'estrutura administrativa do Serviço 
Autônomo de Limpeza Urbana, e dá ou
tras·providências. (Redação final.) 

1.2.3- Requerimento 

- N~ 105/90, de autofia do Sr. Senador 
Maurício Corrêa. solicitando ao Sr. Go· 
vernador do Distrito Federal, informa
ções sobre os efeitos da -cOnúafação dC
operações de crédito junto -ao BID. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÃES -SituaçãO da saúde pública no 
País. 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES 
- Necessidade da criação de Tribunal 
Regional do Trabalho no Estado do Piauí. 

SENADOR IAM! L HADDAD - Si
tuação n·a saúde pública no País. 

SENADOR MARCO IV!ACIEL- Es· 
tabe!edmento de uma política eficiente 
para o desenvolvimento· do Nordeste. 

SUMÁRIO 
. SENADOR NELSON WEDEKIN -

Defesa do setor público, a propósito da 
onda privatizante que varre o atual Go
verno. 

1.2.5- Fala da Presidência 

-Acolhimento de questão de ordem 
levantada pelo Sr. Cid Sabóia de Carva
lho. na sessão de 9-5-90, relativamente 
à rel~toria do Projeto de Resolução n" 
185/88. que altera· a· estrutura básica do 
Senado Federal. determinando a remessa 
da matéria à Comissão dC Co~stituição, 
Justiça e Cidadania. 

-Encaminhamento à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania de re
querimento do Senador Jamil Haddad, 
solicitando o enquadramento da Ministra 
da Economia, Dr• Zélia Ca-rdoso de Me
Jio, na prática de crime de responsabi
lidade, tendo usado da palavra os Srs. Ja
mil Haddad. Maurício Corrêa e José lgná
cio Ferreira. 

~Acolhimento de Parecer da Comis
são de_ Constituição, Justiça e Cidadania 
contrário à questão de ordem suscitada 
em sessão anterior pelos Srs. Alexandre 
Costa e Cid Sabóia de Carvalho, relativa
mente â inconstitucionalidade çl.a demis
são do atual Governador do Amapá e no
meação de outro pelo Senhor Presidente 
da RepúbHca, tendo o Sr. Alexandre Cos
ta. após breve comentário, recorrido ao 
Plenário da decisão da Presidência, fican
do por falta de quorum, com a deliberação 
adiada para a próxima sessão, tendo usa
do da palavra os Srs. Cid Sabóiade Carva

·lho e José Ignácio Ferreira. 

-Deferimento do Recurso n" 2/90, in
terposto no prazo regimental no sentido 
de que o Projeto de Lei do DF n" 19/89, 
seja apreciado pelo plenário. 

1.2.6 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 48/90. 
de autoria do Sr. Senador Humberto Lu
cena, que isenta do lmposto de Rem.la 
o lucro imobiliário de imóvel residencial 
e dá outras providências. 

L3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto LegíS!atívo n" 23. 
de 1986 (n'' 121/86, na Câmara dos Depu· 
ta dos), que aprova .o texto do acordo so
bre sanidade a'nimal em área de froriteira. 
celebrado entre o Governo da República 
da Colômbia, a 16 de julho de 1985. Vota
Çã-o adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo. n·1 9, de 
198R (n~ 10/SR, na Cãmara dos Deputa
dos). que aprova o texto do acordo básico 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Programa de Alimentos da 
Organização das Nações Unidas para Ali
mentação e Agricultura - F AO - refe
rente à ajuda do Programa MundiaJ de 
Alimentos. celebrado em Brasma, a 2 de 
fevereiro de 1987. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

Projeto de_ Decreto Legislativo n" 60. 
de 1989 (nti 60/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do' Acordo de 
Cooperação, Técnjca e _Tecnologia _ep.tre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Cuba. 
celebrado em Havana, em 18 de março 
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PASSOS1'0RTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIÁ 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
WIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLO~IAN AÜGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

de 1987. -votaçàô adiada por falta de quO~ 
rum. 

Veto total aposto ao Projeto de Lei do 
DF n" 31. de 19R9. que dispõe sobre alie· 
nação de imóveis residenciais do Distrito 
Federal e· a utilização dos recursos _dela 
oriundos. Vota_ção adia_da por falta de 
quorum. 

Requerimento n''-91. de 1990, .de-auto
ria do Senador Carlos Patrocíriío. solici
tando, nos termos regimentais. a trami· 
tação conjunta dos Projetas de Lei do Se
nado n"l 26_, de 198ft e 57. de 1989_. dos 
SenhOres Edison"Lobão e Cailos Alberto, 
respectivamente, qu.e normatizam as 
compra<; governamentais junto às indús
trias de pequeno porte. Votação adiada 
por fàlta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 
3, de 1989, de 3utoria do Senador Marco 
Macicl e ou_tros Senhore~ Senadores_, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e .altera 
a redação do inciso ll do art. 161 da Cons
tituição Federal. Votação adiada por-falta 
de quorum. 

Programa de Emenda à Constituíção 
n·• 4, de 1989. de autoria do Senador Leo
poldo Peres .c outros Senhores Senadores, 
que acrescenta um § 6" ao ~rt. 5" do Ato 
das Disposições ConstituCionais Transitó
rias. Votação adiada po_r falta de quorum. 

Proposta de Emeridâ à Cortstituiçâo n" 
6, de 1989. de autoria do Senador Marcos 
Mendonça c outros 24 Senhores S_enado
res, que acrescenta artigo ao texto consti-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIAFICO DO SENADO FEDE11AL 

IILÚM) DO COIIIGIIEUO NACIONAL 
Impresso sob a responublllchlde da MeA "do Sen-.:to federal 

ASSINATURAS 

Trragem: 2.200-exemplares. . 

tucionál prevendo a criação e definindo 
a competênCia do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Proposta d"e Emenda à Constituição n" 
1. de 1990. de autoria do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores Senadores. 
que acrescenta dispositivo ao Aio das Dis~ 
posições Constitucionais Transitôrias da 

__ !2õnstituição Federal. Votação adiada por 
falta de quol-um. 

Prq_je_to deLe1 do Senádon·• 35, de 1990 
-Complementar, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que dispõe sobre o adi· 
dona! ao Imposto de Renda .. de que trata 
o inciso II do art. 155 da Consfihiição 
FederaL Discussão sóbrestada em virtude 
da falta de quorum para votação do Re
querimento n" 106/90_, de extinção da ur· 
gência, tendo usado da palavra o Sr. Mau
ro Benevides. 

Projeto de Decreto Le_gislativo n" 63, 
de 19R9 (n" 123/89. na Câmara dos Depu· 
tados), que ratifica o Fundo Rotativo da 
Câmara dos Deputados, e dá outras provi~ 
.dências. Discussão encerrada fi.cando a 
votação adiada por falta ae quorum. 

Projeto de Lêi do DF n" 75, de 1989. 
de iniciativa .da Comissão do Distrito Fe
deral (apresentado por sugestão do Depu· 
tado (ieraldo Campos), que-veda constru· 
ção em Brasilia, nos locais e nas condições 
que menciona. Discussão encerrada fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

Projetç de Lei do DF n" ::m: de 1990, 
de iniCiiitíVa do Goyemador do Distrito 
Federal. que introduz alterações na Lei 
n" 7, de 29 de dezembro de 1988_,_ e_dá 
outras providências. Discussão encerrada 
ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR· 
VALHO- Projeto de Lei do Senado. 
n" 35190. de sua autoria, que dispõe so·hre 
admissão e demissão de servidores públi
cos em-período eleitoral e dá outras provi· 
dências. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA. como 
Líder- A opinião pública e a auto-sufí
ciência do atual Governo. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 

Término do pra:z;o para recebimento de 
emendas ao Projeto de Lei do S_enado 
n'.>224/89. 

1..3.3 -·.Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão · 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-- Mesa DiretOra 

3- LÍDERES E VfCE'LÍDERES DE 
PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 53~ Sessão, em 15 de maio de 1990 
4~ Sessão Legis1ativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa. 

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Aluízio Bezerra- Nabor JúQ.ior- Moisés 
Abrão - Antônío Luiz Maya - Al'exandre 
Costa- Edison Lobão - Chagas Rodrigues 
--Af9nso Sancho- Cid.Sabóia de Carvalho 

·-·Mauro Benevídes -Lavoisier Maia -
Humberto LUcena-RaimundO Lira- Mar
co Maciel - Ney _Maranhão - Mansueto de 
La,vor- Teotonio Vilela Filho -Francisco 
Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy 
Magalhães- Ruy Bacelar~GersonCamata 
-João Calmon -:- Jan;lil H~ddad - Mário 

Covas- Mauro Borges __:_ Pçnn~peu de So!!Sa 
- Maurício -com~a - Meira Fiiho --Ro
berto Campos- Louremberg Nunes Rocha 
-Márcio Lacerda- Mendes Canal e-Ra
ciJ_id Saldanha Derzi - Affonso Camargo -
Jorge Bornhausen _!!Alberto Hoffmann
José Paulo Biso!- José Fogaça. 
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O SR: PRESIDENTE,(Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 39 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. --

0 Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafOs de Projeto de Lei 
sancionado: 

N• 116/90 (n• 414/90, na origem), de 14 
de maio do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei de Conversão n~> 34. de 1990, que dis
põe sobre o Fundo de qarantia do TenJpO 
de Serviço e dá outras providências. (Projeto 
que se transformou na Lein9 8.036, de 11 
de maio de 1990). 

PARECER 

PARECER N• 141, DE 1990 
(Da COinissâ.O Diretofa) 

Redação Onal do Projeto de Lei do DF 
n' 19, de 1990. 

A Comissãó-Diretora api'esenta.â !édição 
final do Projeto de Lei do DF n" 19, de 1990, 
que cria o Distrito de Limpeza de Ceilândia 
na estrutura administrativiOO SeMÇOAutô
nomo de Limpeza Urbana, e dá outras provi-· 
dências. - -

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de maio 
de 1990. - NelsOn Carneiro, Presidente -
Antônio Luiz Maya, Relator- Nabor Júnior 
- Pompeu de Sousa. 

ANEXO AO PARECER 
N' 141, DE 1990 

Redaç.ão final do Projeto de Lei do DF 
n~ 19, de 1990, que cria o Distrito de Lim
peza de Ceilindla na estrutura adminis
trativa do Serviço Autônomo de Limpeza 
Urbana, e dá outras providências. 

O Senado Federiil decreta: 
Art 19 É criado o Distrito de Limpeza 

de Ceilândía na estrutura administrativa do 
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana. 

Art 2P São alteradas as denominações do 
Distrito Metropolitano de Coleta e do pis
trito Metropititano de Varrição para Distrito 
de Limpeza da Asa Sul e Distrito de Limpeza 
da Asa Norte, respectivamente. 

Art 39 Aos Distritos de Limpeza, de qUe 
tratam os arts.. 19 e2º desta lei, unidades orgâ
nicas executivas, de natureza local, direta
mente subordinadas à Gerência de Opera
ções, competem no âmbito de sua área de 
atuação: 
I- executar e controlar a coleta de lixo 

e a· varriçáo de vias e logradouros públicos; 
II- sugerir alterac;ões no horário, itine

rário e setores ~e coleta e varrição; 

UI -executar serviços de emergência de 
limpeza pública; 

IV- orientar a população para os proble
rrms de limpeza pública; 

V-zelar pelo cumprimento das normas 
e regulamentos de limpeza pública; 

VI- expedir notificaçõ~s e lavrar autos de 
iníração às normas e regulamentos sobre pos
turas referentes à __ limpeza pública, 

Art. 49 São alteradas paú Chefe do Dis
trito de Limpeza da Asa Sul e Chefe do Dis
trito de Limpeza da Asa Norte, ambas Códi
go DAI-111.3, do Grupo Direção e Assis
tência Intermediárias, da Tabela de Empre· 
gos de Serviços de Limpeza Pública, do Ser
viço Autônomo_ de Limpeza Urbana, as 
atuais funções de Chefe do Distrito Metropo
litano de Coleta e Chefe do Distrito Metropo
litano de Varrição, Código DAI-1i1.3. 

Art. 5~' Sáo_criadas na Tabela de Empre
gos de Serviços de Limpeza Pública, do Ser
viço Autônomo de Limpeza Urbana, uma 
função de Chefe do Distrito de Limpeza de 
Ceilândia, Código DAI-111.3 e quatro fun
ções de Encarregado de Limpeza Pública, 
Código DAI-111.2, do Grupo Direção e As
sistência Intermediárias. 

Art. 6P Aos Chefes do Distrito de Lim
peza da Asa Sul, do Distrito de Limpeza da 
Asa Norte, do Distrito de- Limpeza de Ceilân
dia e aos Encarregados de Limpeza Pública . 
cabe_ desempenhar as atribuições previstas no 
Regimento do Serviço Autónomo de Lim
peza Urbana. 

Art. 7~ A despesa decorrente da aplica
ção desta lei c_orrerá à conta das dotações 
orçamentárias próprias do Distrito Federal. 

Art. s~ Esta lei entra_ em vigor_ na data 
de sua publicação. -

Art. g~ Revogam-se as diSposições em 
coiit~áriõ. 

O SR. PRESTDENTE (Pomp~u de Sousa) 
-0-expedíeiife lido vaí à·putilicação. 

Sobre a mesa, requerimento- "que vai ser 
lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
REQUERIMENTO N• lOS, DE 1990 

Nos termOs do art. 216, inciso I do Regi
mento Interno, réque_remos seja -oficiado ao 
Senhor GoVernador do Distrito Federal, soli
citando-lhe as seguintes informações sobre 
os efeitõs da contratação das operações de 
trédíto com o .BanCo friteramericano de De-· 
SenVolvírriento :SID, garantindo~se o acesso 
_a recul'sos financeiros da ordem de US$ 
200,000,000.00 (duze-ntos milhões de dólares 
americanos), dos quaisUS$ 100,000,000.00 
(cemmilhões de dólares americanos), através 
de -finãndamento ·prestado por aquele orgaw 
nismo internacional de fomento, composta 
a contrapartida nacional com recursos desti
nados pela Caixa Econômi~a Federa;_!, além 
de recursos orçamentários próprios do Go
Verno-do Distrito Federal, tendo por objetivo 

' a ~mpliação e o melhoramento do sistem~. 

de água potável e esgotamento sanitário de 
Bra<;uia: 

1) cópias autênticas, versão no idioma 
português, dos contratos de empréstimo cele
brado no -dia 28 de setembro de 1989 entre 
o Distrito Federal e o Banco Interamer:icano 
de Desenvolvimento, com o aval da Repú
blica Federativa do Brasil, e eventuais aditi
vos ou alterações, inclusive por correspon
dência; 

2) cópia autêntica dos contratos de finan
ciamento firmados entre o Governo do Dis
trito Federal e a Caixa Econômica Fedáal, 
bem assim eventuais modifícações; 

3) valor dos recursos orçamentários pró
prios do Governo do Districo Federal, dispo~ 
níveis e específicos para os projetas, funções, 
programas e metas que digam respeito a am
pliação e melhoramento do sistema de água 
e esgoto, detalhando-se o orçamento inicial, 
suas alterações (inclusive propostas pela 
Mensagem n" 27/90- GAG, de 10-04-90), 
e respectivos comprometimentos por emissão 
de empenhos; 

4) se já foram elaborados e postos em 
prática, o Plano de Execução do Projeto -
PEP, e o Cronograqta.de Investimento. Em 
caso, positivo, fornece cópias de ambos, jun~ 
tando relatórios sobre a evolução e ~ f_ase 
em que se encontra. Em caso, negativo, expor 
as razões· da eventual omissão; 

5) se já foi efetuado algum desembolso 
dos recursos financeiros de acordo com as 
condições e pronunciamentos- preVistos na
queles contratos. Em caso afirmativo, especi
fu:ar valores, datas e aplicações. Em caso ne
ga ti v!), expor as razões da não utilização de 
parcelas_do financiamento; 

6) se em razão de alguma inadimplência, 
inclusive pela não elaboração Q-o Plano de 
Execução do Projeto e do Cronograma de 
Investimento, o Governo do Distrito Federal 
efetuou ou está sujeito a efetuar pagamento 
da taxa de compromisso de crédito não de
sembC~lsado. Em'caso afirmativo, qual o valor 
da taXei'· conver-tida em dólares americanos; 

7) Se já se acha vencida e não paga algu
ma parCela ,a título de amortização do .em
préstimo. Em caso afirmativo, iríformar ova
lor e justificar a ina-dimplênCiã:; 

8) se <\ Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda efetuou auditoria 
do projeto e se alguma empresa de auditores 
públicos independente efetuou auditoria da 
Companhia de Água e Esgotos de Brasília 
- Caesb. Em caso afirmativo, fornecer os 
relatórios e pareceres dos auditores; 

9) quais as licitações já procedidaS pela 
Caesb, detalhando os re~;"~ectívos objeto, pre
ço e condições de pagamento, prazo de exe
cução e nome da _empresa vencedora, infor
mando ainda se os planos a serem execu
tados, especificações, orçamentos e demais 
documentos necessários .às obras foram sub
metidos ao Banco Jnteramericano de Desen
volvimento. 

justificação 

Com a Mensagem n' 71, de 1989-DF (n' 
61/89~GAG, na origem), o então Go-
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vernador Joaquim Roriz encam~nhou ao S_c~ 
nado Federal o Projeto de Lei {PDF n" 40. 
de 19R9), cujo artigo 1" assim dispunha: "É 
o Distrito Federal autorizado a contratar ope· 
ração Pe crédito no valor de até US$ 
200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares 
americanos), junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e à Caixa Econó
mica Federar·. 

Na ocasião, questionamos três aspectos 
que reputamos relevantes: 

1?) enquanto à modalidade da proposição: 
entendíamos que o ato autorizador seria uma 
resolução e não uma lei; 
2~) quanto à garantia: manifestamos o nos
so ponto de vista no sentido dé. que, em se -
tratando de contrato envolvendo operações 
externas, era imprescindível o aval da União: 
3~ quanto ãO literal equívoco do citadO arti
go 1'': o empréstimo juntO ao BlD não era 
de 200 milhões de dólares e sim de 100 mi-
lhões, por isso que oferecemoS -ã--seguírite 
emenda: ''Art. 1"- É o-Distrito Federal 
auto-rizado a contratar, com-aVal da· Uni'ão, 
operação de crédito no valor de até US$ 
200,000,000.00 (duzentOs milhões de dólares 
maricanos jUnto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, e o equivalente 
a US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dóla
res .. americanos), â Caixa Econôni.ica- Fede-· 
ral . . 

Não obstante, em Sessão Plenária reali- • 
zada no dia 13-9-89, o Senado Federal conce-
deu, via da aprovação do prójeto de lei, a 
autorização solicitada, cujo ato somente veio 
a ser corrigido, mediante sua substituição por 
adequada resolução, quãndo o Governador 
do Distrito Federal e o Procurador da Fazen
da Nacional já se encontravam cm Washing
ton, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos 
da América, onde, juntamente com o Presi
dente do BID, celebraram os contratos em-
apreço no dia 2S subseqüen't6. -

De lá para cá; o manto do silêncio passou:. 
a encobrir todos os fatos relacionados com 
o aludido Projeto de Ampliação e Melhora-o 
menta do Sistema de Agua Potável e Esgóto 
de Brasma, visto que o Gove-rno-do Distrito· 
Federal não se dignou de informar ao Senado· 
Federal. 

Sala das Sessões. 15 de maio de 1990. -
Senador Maurício Corrêá. 

A Comissão DiietOi'a* 

O SR. PRESIOEN"fE (Pompeu de Sousaj 
-O requerimento lido vai ao cxalpe da Me- . 
sa. Há oradores inscritos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR- .iurAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs·: Senadores, quando a Assem
bléia Nacional Constituíil"fC ericefrou seus 
trabalhos, com a vitória dé setores progres
sistas na grande maioria de suas_ controyersas 
questões, o País respirou aliviado: afinal, pas-. 
sarnas a ter um instrumento de direitos civis, 
políticos. e sociaís síniplesmente invejável: a 
"Constí{uição Cidadã". 

As· relaçôeb de trabalho foram libertadas 
dos grilhõe.~ do Estado, a jornada aliviada, 
os idosos e deficientes protegidos, as crianças 
amparadas. NO tocante â saúde, tamanhas 
foram as _conquistas, derivadas de uma da<;· 
maiS intensas mobilizações verificadas à_épo
ca·entre profissionais do se tor-a 6·' Confe
rência Nadaria] de Saúde -que um conhe
cido líder guard_a com carinho um vídeo inti
tulado: "ConstituiçãO 1988- um novo tem
po pai-a a saúde", 

A idéia básica consiste em criar um Sistema 
ÚniCo -de Saúde em todo o País, regulamen
tado por uma Lei Orgânica que Seria promul
gada, dentro de seis- meses - há um ano, 
portanto....:.. calcada nOs Princípios de descen
tralização operacional e na existência de co
mando único em cada _esfera de Governo; 
o Mini-stefiO da Saúde seria fortalecido como 
órgão central"do sistema, responsável pela 
aplicaçã<? :diret~ ~pelas transferências aos Es
tados, Municípios e Distrito Federal, contan~ 
do_ com níveis flexíveis de dt:!mocratização in
terna através dos órgãos colegiados e da Cc-
gestão. _ _ _ __ 

PassadO "eSte tempo, nãO vemos nada alen
tador no campo da saúde dos brasileiros. 
Houve, inequivocamente, um avanço concel~ 
tua! e institucional no tratamento da saúde, 
mas vamos nos dando _c_onta de que o proble
ma é estrutural e impõe grandes desafios. 

A saúdé, 'enfiin,- riâo e apenas um direito 
dos cidadãos e' um dever do Esiado. Ela é 
'um patrimólüo da Nação, que está tão dilapi
dadoe mutilado como o património malerial, 
cultural e ambiental. Já nem somos um povo 
doente. Somos um povo que está cada vez 
mais doente-. Na origem deste mal, outro mal: 
a pen;istência da pobreza, sobretudo no Nor
deste, que chega a ·tns-pirar o título de um 
novo livro- -.. Nofdeste [,igmeu, uma gera
ção ameaçaCia"'- que' relata os resultados 
de pesqUISá -realizada pelo Dr. Heraldo Zis
man com 30.323 crianças ·nascidas no Recife, 
no rastro de uma década perdida para o de
senvolvimento económicó na sangria de pre
ciosos reCursos para o pagam·ento da dívída 
externa. -

Resultado: paramos no tempo. Osvaldo 
Cruz esCandalizar-se-iá com o quadro das en
demias ag_rilva.das pela debilidade do corpo 
exangue-daS Ooenças infecciosas, como a pró
pria AIDS; bti ·as doenças· da modernidade 
como a qrremata e mutila nos acidentes de 
trânsito e de trabalho. Já somos o terceiro 
pafs do mundo em casos de AIDS e ostenta
mos verdadeiros recordes nos acidentes de 
trabalho: 1,5 milhão de __ c_asos ao ano, sendo 
15 mil fatais. 

Como afiriila:uma materia publicada em 
"O.Globo" do ano passado, somos um país 
muito doente! Temos 12,6 casos por mil ile 
lepra no Amazonas e só perdemos, em nível 
mundial. segundo a OMS, para a Birmânia 
e Nigé-üa: Temos 5 ·milhões de chagásicos, 
que representam 80% dos casos de do~nça 
no mundo. ReinventamO_s o· dengue e, sem 
chamar reais de exterminá~lo, depoisde 40 
anos que fora extinto. Discutimos interna
mente se os infectados pela esquistossomose 

são 5,5 milhóes (Minh.tério da Saúde)·ou 13 
milhões (~pidemlologistas). E saltamos de 50 
mil casos de malária em 1970 para 600 mil 
em 1988, sendo que só em Rondônia 300 mil. 
(Anexo Quadro I)· 

Triste espetáculo origináriO da- pobreza e 
realimentado por uma política de saú_de igual
mente pobre. A cada hora. no Brasit, uma 
criança morre por não ter re_cebido- a~ vacinas 
obrigatórias peta lei. Segundo levantamento 
do Unicef, lem_brado em editorial da Folha 
de S. Paulo de 9. de junho pa~sado, assinado 
pelo corajoso jornalista Gilberto Dimens
tein, que, aliás, recentemente lançou um livro 
dedicado à análise do problema das crianças 
de rua, simplesmente estarrecedor: elas mo r· 
rem como moscas! ... A letra da Constituição 
falece nas mãos de um Estado tão_corrornpido 
quanto omisso. A lei ordinária se esvai no -
sumário descumprimento. A fome, o aban· 
dono e a violência urbana completam_ o qua-
diO dantesco da saúde no Brasil. ~ 

A fome crônica é o resultado do co_ns_u_mo __ 
insuficientc_dos_ nutrientes__e__energéticos ofe
recidos pelos alimen10s. E~ta insuficiência 
prolongada conduz ao debilitamento, inani~ 
ção e morte. Técnicos da FAO informam que 
o homem médio necessita de 2.300 a 3.100 
calorias/dia. Pois bem, este nível atinge 3.315 
calorias nos países ricos, mas cai para 2.180 
nos países pobres, caindo este número no 
Nordeste brasileiro para 1.540 entre os 20% 
mais pobres. Ao minar a saúde das gestantes, 
a fome deforma,, a_umenta a _mortalidade in
faltil e reduz a expectativa de vida. Segundo 
o Censo de 1980, de cada mil crianças nasci
das vivas no Brasil, 88 morrem antes de com
pletar um ano de vida, sendo 124,5/LOOQ_no 
Nordeste, a maior parte dos quais veio ao 
mundo com menos de 2.500 gramas. 

Em termos de expectativa de vida, entre 
1940 e 1980, quando se intensificou a indus
trialização no centro-Sul, a pàpLilação de São 
Paulo passou o ciclo vital de 42,5 para 64,5 
anos, enquanto no Nordeste este número ele
vou-se apenas de 38,7 para 51 anos. -

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me V.~ 
Ex' um aparte? 

O SR. JU"fAHY MAGALHÃES - Com 
muito prazer, nobre Senador Chagas Rodri:. 
gues. · 

O Sr. Chag:ls Rodrigues- Senador J utahy 
Magalhães, V. Ex'' não nos surpreende. Está 
sempre tratando de assunto da maior impor
tância, não só para a vida política como para 
a situaçãO econ~mico-social do nosso povo. 
Esse quadro. que existe. no nosso País, no. 
'tocante â saúde, como Y.. Ex• está a demons-
trar através de números, é profundamente 
revoltante. Todos precisamos unir esforços 
no sentido de defender a saúde d-a·nosso po
vo. Vez por outra, lemos que algumas pessoas 
se dirigem ao exterior- aos Estados Unidos, 
à Europa - em busca de recursos médicos. 
Podem fazê-lo e devem fazê-lo, mas é uma 
tristeza verificar que a grande maioria do po
vo brasileiro não tem recursos nem mesmo 
para dirigír-se à Capital de cada Estado. Com 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 16 1995 

rdZão V. Ex3 está alertando a todo~ os respon
sáveis. Nós. depois da luta pela redemocra
tizaçã,o do País, devemos lutar, hoje, não ape
nas pelo crescimento económico, mas tam
bém pelo desenvolvimento económico para
lelamente ao desenvolvimento social. ou se
ja, pela justiça social. Fortalecendo as insti
tuições democráticas, devemos levar saúde 
e educaçáç. ao povo brasileiro, sobretudo as 
camadas mais carentes. Em nosso Brasil. co
mo V. Ex' está a demonstrar, há os dCsníveis 
sociais e regionais-que preci'sam t'amb~m :;er 
superados. Portanto, tem V. Ex· nossa total 
solidariedade. Urge levar saúde e educação 
ao povo brasileiro, em todos os Estados, mas 
lutando contra os desnlveis regionais. Deve~ 
mos novamente ir ao encontro daquelaS po
pulações mais atingidas, principalmente con
siderando esses números terríveis de expec
tativa de vida, de mortalidade infantil, e as
sim por diante. ContinUe V. E:2"Iuta"ndo, que 
terá sempre a colaboração de todo~ aqueles 
que se preocupam coín os problemas supe· 
riores.da Nação brasileira. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sena
dor Chagas Rodrigues·, é uma felicidade tê-lo 
como COmpanheiro de Bancada, sempre pre· 
sente em nossos trabalhos, sempre atento às 
nossas discussões e sempre solidário com as 
causas que visem ao interesse nacional. Agra
deço a V. EX" pelo aparte e, mais uma vez, 
reafirmo que, vlndo da parte de V. Ex• só 
engrandeçe o nosso pronunciamento, enri· 
quecenda-o com essa análise, inclusive na 
parte social, uma das mais importantes de 
nossa luta pela +iaúde pública, uma luta que 
é- penso-_;_ de todo o Brac;il. Vemos, cada 
dia mais, a· necessidade de um trabalho neste 
sentido. Estamos aí, a cada dia; sendo alerta
dos pelos meios de comunicaçãO a resPeftó 
dos problemas que estão surgindo em todos 
,os Estados brasileiro. V. Ex' fala em educa· 
ção e saúde: estas caminham de mãos dãdas. 
A saúde depende, e muito, da edu'cação do 
povo, para se evitar essas endemias que estão 
sempie presentes nos dados sobre a saúde 
pública no PaíS. 

Acredito também, Senador Chagas Rodri
gues, .que deveríamos ter, no Pais- e falo 
como leigos, na presença de um médico que 
está à Mesa - uma preocupação com -·umã-. 
educação médica mais voltada para o atendi
mento preventivo, o atendimento O()S consul· 
tórios. O ensino médico no PãiS, segundo 
informações que tenho, de discussões que· 
mantenho com amigos e coinpanheiros--médi
cos, é muito voltado para o atendimento hos
pitalar, atendimento já numa fase posterior, 
e o atendimento preventivo dos consultórios 
não merece a atenção que lhe sería devida. 
Essa preocUpação dey_eria ter a atenção do 
ExecutivO - do Mini'stério da Saúde e do 
J\..finistério da Educação- para que houvesse 
uma prioridade nas universidades, nas facul
dades de Medicina, voltada para esse atendi· 
menta mais preventivo, nos ·consultórios mé; 
dicas. 

Continuo, Sr. Presidente e Sr-S. Senado-res. 

O diagnó~tico completo da desnutrição no 
Brasil veio à luz em 1982. com a publicação 
da pesquisa realizada pelo Unicef/IBGE. sob 
o tftulo: "Perfil estatístico de cr!anças e mães 
no Brasil: aspectos nutricionais". Documen
to ainda pràticamente desconhecido pela opi
nião púbHca e ignorado pelos meios de comu
nicação de massa, esta pesquisa tem conc.lu
sões impressionantes, que dão o pano-de fun~ 
do da saúde em nosso País: 

"As dietas das famílias às quais pe·r
tencem as crianças avaliadas mostram 
que déficits enágético·protéicos aletam 
55,6% da população estudada. As dietas 
de quase um terço da população não sa
tisfazem nem mesmo aos requerimentos 
energéticos mínimos. A sí1uaç-ão alimen· 
tar ê, em g_eral, pior no Nordeste do que 
em São Paulo. ( ... )as freqüênci3.s rç!ati
vas de familias com inadequação energé
tico-protéica, considerando os requeri
mentos para o trabalho, são crescentes: 
43,2% em São Paulo rural, 48,4% em 
São Paulo urbano; 55,6% no Nordeste 
rural; e 66,9% (lO Nordeste urbano.( ... ) 
a prevalência total de famnias com dietas 
inadequadas em cálcio, no setor rural, 
_foi similar em ambas as regiões: 66% 
em São Paulo rural e 68,2% no Nordeste 
rural. Contudo, enquanto o setor urbano 

-de São Paulo apresenta 52,9% das famí~ 
lias com dietas inadequadas em cálcio, 
a freqüênéia de famílias no Nordeste ur· 
bano é de 78,1%." 

Outro impórtante relato sobre o espectro 
da fome foi_ o apresentado no 14'.> Congresso 
Internacional de Pediatria, realizado, em 
1974, em Buenos Aires, merecedor de publi
cação pela Organização Pan-Americana çle 
Saúde: "Crescimento âe criaõ:ças brasileiras: 
peso e altura em relação à idade, ao sexo 
e à influência de fatores sócio-económicos." · 
Eis algumas de suas conclusões: 

As famílias classificadas no nível "A", com 
um menor poder aquisitivo, tinham um gasto 
médio, por pessoa, equivalente a 9,6%.d!=' 
salário-nifnimo enquanto, a seguir esta pro
porção, era: nível "B", 29%; nível "C", 58,5 
e nível "D", 111,7%. Resultado: o menino 
de familia mais-rica e'D") tem o peso médiO 
'de 6,9 quilos e altura média de 93 centíme
tros, contra os 6 quilos e 61 centímetros do 
correspondente ao nível "A". Aos 12 anos 
esta é a diferença: -

Níveis 
A 
D 

kg 
31_4 
38,8 

·Altura 
1,38 
1,44 

Todas estas conClusões vêm sendo repe
tidas nas pesquisas mais iecentes que de
monstram que o País está economicamente 
paralisado e socialmente em decomposição._ 
No rastro de Josué de Castro, uma verdadeira 
escola de pensadores da fome tem ratificado 
conclusões já inadmissíveis na década de 50, 
dentre eles os D'rs. Walter Leser, Alber:to 
Carvalho da Si! v ;:L, Carlos Augus.to Montei.ro, 
da Universidade de São Paulo, Nelson· Cha· 
ves, do Instituto de Nutrição da Universidade 

Federal de Pernambuco e seus discípulos He
raldo Zisman e Malaquias Batista Filho, Dir· 
ce_Maria Sisulen, Fernando José da Nóbrega 
e Ivan Beghin. Umas pesquisas confirmam 
as outras, todas apontando para o apareci· 
menta de um apartheid alimentar que conde· 
nará os mais pobres ãs. vicissitudes de um 
tamanho menor, um cérebro mais frágil, um 
organismo mais propenso às doenças infec
ciosas e um horizonte de vida menor. Serão 
esses cidadãos menos cidadãos gue os mais 
ricos? Que nação é esta? (Ãnexo Quadro III) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, seí bem que 
este verdadeiro "buraco negro" das condi
ções sobre as quais atua o sistema de saúde 
pública impede uma solução institucional 
imediata para o problema. Não podemos ser 
omissos e permanecer inertes. O ponto de 
partida é a disposição do poder público para 
"inventar" os meios para sairmos do impasse. 
O candidato Collor prometeu gastar 10% do 
orçamento federal com a saúde. Isto significa 
multiplicar4,5 vezes os recursos hoje disponí· 
veis, o que seria tão elogiável quanto neces
sáriO: (Anex_o Quadro H) 

-Ainda assim é alarmante a cai:ência de pes· 
soai qualificido nos hospitais e de medica
mentos básicos. 

O peSsoal paramédico, por exemplo, é de 
dedicação extrema, mas recrutado sem as mí· 
nimas exigências para O exercício de uma pro· 
fissão que exige cuidados tão especiais. Para 
cada enfermeiro realmente habilitado exis
tem centenas de atenc;Ientes despreparados 
e sem qualquer expectativa de treinamento 
especializado. Nossas deficiências não são, 
portanto_. apenas de equipamentos, mas de 
pessoal, de recursos humanos e de política 
de recursos humanos. O Governo deve estar 
atendo para enfrentar não apenas a parte de 
infra-estrutura física, labora.torial e instni~ 
meõtal, mas de infra-estrutura humana para 
o sistema de saúde, o que significa e exige 
grande entrosamento entre as áreas de saúde 
e educação, com intensa participação ôa rede 
~ospitalar. . ~ 
_ Outro ponto que ·não pode ser descuidado 
é o de pessoal qualificado para ações de saúde 
pública. Aqui, certamente, o âmbíto' de atua
ção não é propriamente o da educação, mas 
o do "treinamento industrial" lato sensu, orl
de detemos grande experiência graças ao sis
tema Senac/Senai. Lamentavelmente este si~::
tema não se estende a serviços públicos, comd 
técriíÇã:S de ·cOntrole de endemias. Segundo 
a OPAS, a Principal causa do recrudescimen
to das endemias que pareciam sob controle 
foi a _•'reduçãO da vigilância epidemiológicâ ''. 
Em re~ente m·atéria publicada em O Globo, 
de 30 de julhp de 1989, o Vice-Presidente 
da Sociedade _Brasileira de Medicina Tropi· 
cal, Dr. Marcos Boulos, denuncia que a maio
ria dos programas de controle e prevenção 
de endemias do_ Ministério da Saúde está sen
do desativado por falta de recursos. Cita o 
caso do dengue e afirma que tão grave quanto 
a falta_i!e dinheiro é o despreparo das autori· 
dades e estruturas sanitárias para enfrent(!.r 
a nova realidade epidemiológica do País, para 
o qual contribuíram a urbanização das ende-
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mias que acompanharam as popUlações mi
grantes e a ocupação desordenada de regiões 
como a Amazôn.ia. E afirma - Ha Sucam 
não tem prática de preVenção. É órgão mera
mente matador de mosquitos e-a maior prova 
de ineficácia de suas ações é expansão assom
brosa das doenças". E conclui ser impossível 
borrifar paredes quando não há paredes ... 

Diante de tão graves fatos e eVentoS, não 
podemos calar. Não podemos assistir, omis-

--Sos, a este drama que afeta particularmente 
os gobr!!s e o Nordeste, mas que já começ~ 
a atingir indiscriminadamente os brasileiros. 
Que se faça algo, antes _que a Constituição, 
ferida nos direitos da cidadania, capitule à 
intransigência ... -

. QUADRO! 

" Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS QUE SE REFERE 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

ANEXOS 

Um país muito doente -, 

m•l ~ • • •ooen.c:a de Ch.1qu: j 
; Mlnn Gerais • Rio Gr1nd1 do Sul !. 

- NoYe por <:enio da popu.•~cào :r 

de cada Es~clo j 
aoengue: i 
Rio de "ane1ra ! 

•EsQL/lsloss.omose: 

~;;;;;;m,;;;;;;;:;~;..;;:;;_;;;;;_e;~J ;~~~~;;;i;~;;;;;q;;;;;;;;;;;! ~ Minas Gerais • 8JihLI 
. :OrUCiorn; o p,j""~•eroo da Sal.lde. :5.!> ,; • :; aM.a!tlna 

mdi!On; e 1pocemooloq1s1n. 13 m1· ~~ cerca cc: :rl RcndónL1 - 300 mu casos em ·: 
lMu, .... !( ii 1S8S 

<•.'JI1"AP....,.•t:-- rtrl,.ff •C$..,1; "":.....,~"""":.=t'~;.:.:~~~~~-• ... r: ''"'mr~P':t"'l'll:l~~ ""fS ~:>;'%'>;"'Ctl;~~...,,,_ •• ~~ .-.r.(._ 

PIB 

GAS'IO POBLIO:> EM 
SlúDE - TOrAI. {1) 

\ DO PIB 

GJ\S'ro FEDERAL 
EM Sl\DDE 12) 

\ DO PIB 

KN!'E: cooracnaaoria 

~roii 

BRASIL - GI\S'roS POBLJ:cns cm SJ\tDE 

(eu Cz$ milhÕes correntes) 

1984 1986 

390.572,5 3.826.268,3 

8.257,5 84.576,8 

2,11\ 2,21~ 

5.909,0 $7.433,0 

1,sa 1,50\ 

"' .,.... 

1987 

12.788.578:6. 

351 .149",1 

2,75 

269.940_,0 

2, 11' 

ae saw.e e Previderu ia - IPLAN - lPEA./SEPLAN-PR l 19o:n 
(1) 1 Gasto público, total at1 _saú:le: sana dos gastos cb INA."1PS + Orçamento Ge

ral da União + est.iniãtiva dos gastos dos Estados e nu.micípios das capi-
~. -

(2): - Gastos Federais - não .inclui os gastos o::m p..--ogramas de aliroentaçao,~ 
triçio e saneamento básico, inclusive os ão Minisl:ário da Saú::le. Salla os 
gastos do Orçamento <!a União + INAMPS. 
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"Q(W)RO III 

~ 
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., .,,. ' ' ••• :. ,_..,,, •• , .............................. h ~ ... l" ... M r•••S..•tll •• 1. ~ ........ •lo•cJ."4.;..... ..... I ... 1n1•,, ....... .., .. 

row1r J..'·"'''"'~ • .~:.r s,.,,,.r~ • '"'~·''''"''• 

O Sr. Afonso Sancho--Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o llobrc Senado!. 

O SR. AFONSO .SANCHO (PFL - CE. 
Pela or~em.)- Sr . .Presidente prometi aos 
colegas trazer o relatório da Sudene_, que pas
so às.suac:; mãos. _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Fica registrado o- aviso do nobre_ Senadár 
Afonso Sancho. - -- - - - -

O SR. PRESIDENTE (Polnpeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
PI. Pronuncia o seguinte discUrso.) -_Sr. 
Presidente, Srs. Senadores_, toda a sociedade 
piauiense vem pleiteando a criação de um 
Tribunal Regional do Trabãllio,-com Sede em 
Teresina, capital de meu Estado. Sobre este 
assunto, tenho recebido muitas solicitações, 
e aproveito esta oportunidade para proceder 
à leitura do Telex _no76/90, vazado nos seguin
tes termos: 

TELEX NR. 076190 
Teresina, 19 de abril de 1990 

Exm~sr. 

Senador Chagas Rodrigues 
Senado Federal 
Brasília -DF 
· Peço a Vossa Excelência que formule 

pldlo ao Exm~ Senhor Presidente-- do 
Egrégio'Tribunal Superior do Tiã6a1ho, 
Ministro Marco Aurélio Prates de Mace
do, ratificando, por cons-iderai- extrema~ 
mente necessárias, as alegações formu~ 
!adas pelo Presidente da Ordem dos A~-· 

--vogados do Brasil, Sec.ção do Piauí. e 
pelo Juiz Presidente da Junta de Conci
liação eJ ulgaiileilto de Te resina-, visando 
a cti~ão e instala,ção, -nesta capital, do 
Tribunal Re_gional do Trabalho do Esta
do do Piauí, considerando a autorização 
contid_a__no _art. 112 .da Constituição Fede
Tal de1988. 

No oferecimento do pedido, se possí
vel ponelex àquela autoridade, além das 
consideraçõ_es_aventadas por V. Ex·, po

- derão ser obejto de ponderação: 
A) a extensão territorial do Piauí e 

a conseqüente necessidade da interiori-
- zação da Justiça,.em vista a solução rea

lista e mais rápida nos dissídios entre 
as categorias profissionais e ecCiiiórilicas 
do Estad_o. 

B:) 'Com _a-instalação do'pretendido TRT 
a Justiça do Trabalho cumprir com maior 
e·fiCáda, neste Estado,-sua finalidade 
precípua- a- prestação-Tuiisdicional -, 
especialmente em razão do movimento 
judidário equivalente ao· do Maranhão 
ao qual estã vinculada. 

Assim~- com o devido respeito, \lenho 
buscar o apoiamento de V. Ex•, Visando 
somar esforços em benefício da Justiça 
Trabalhista deste Estado, que será mais 
cêtere com a instalação do seu Tribunal 
Regional do' Trã:balho. 

Cabe informá-lo de que somente o 
Piauí, no Norte e Nordeste_, não contará, 
doravante_, com tribunal aa C:spécle. 

Atenciosamente. - Nildomar da Sil· 
veira Soares, Presidente da Ordem dos 
Advo_gados do Brasil-Sec_ção do.Piau{. 

.Sr. :Presidente_, leio, no Correio Braziliense 
do dia 28 de abril de 1990, a seguinte notícia: 

TST~CRIA NO NORDESTE 
3 TRIBUNAIS 

O presidente do Tribunal Supérior do 
Trabalho- TST- Ministto Marco Au· 
rélio Prates de I\.1achado, enviou ontem 
à C"amara tios_ Deputados três ante_pro
jetos de lei .criaOdo os Tribunais Regio· 
nais do Trabalho de Alagoas, Sergipe 
e Río Giande do Norte. A decisão aten
de ao disposto no art. 112 da Consti
tuiç-J.o Federal, segundo o qual haverá 
pelo menos um TRT em cada Estado. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. EX'" 
um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Com 
prazer, nobre Serrador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Desejo aplaudir 
essa solicitação do ilustre Senador, porque 
entendo que a Justiça do Trabalho é muito 
defiCiente e a sua defiCiência está exatameD.ú~ 
na falta de mais órgãos para atender aos pro
blemas que lhe são ligados. Logo que cheguei 
aqui, apresentei um projeto, pensando fosse 
.ele constitucional, criando Juntas de Conci
liação e_Julgamento em todo o País. ou seja, 
onde existissem 200 rrü.l habitantes deveria 
ser criada uma Junta. Infelizmente, o nobre 
Senador Mau_rício Cauéaconsiderou o proje
to inconstitucional e ele não foi à frente. Este 

_é a,ssunto que _me persegue, e conti.a.iw dese
jando sejam criadas essas Juntas. Na primeira 
audiência que tiver com o Senhor Presidente 
da República, -vou levar o anteprojeto e soli
citar a Sua Excelênéia ênvie ao Congresso 
um projeto do Governo, porque tanto ele 
como o Tribunal podem fazer iss'o. Agora 
vou lembrar este assunto do Piauí. porque 
ele é subordinado ao Cearâ. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Já foi, 
nobre Colega. Hoje é ao Maranhão. Foi ciiã~ 
do o T~ibunal Regional .com sede em São 
Luís, abrangendo os Estados do Maranhão 
e do Piauí. Foi um dos últimos atos de _justiça 
de Sua ExcelênCía, o ex· Presidente da Repú

ôlica, Tiusfre níara·nhense, Jos.é Sarney; que 
também, nesse passo, olhou para o seu Es· 
taâo. 

O Sr. Afonso Sancho-_ 11 muito justo que 
--eada Estado tenha o seu Tribunal e a amplia-
-ção das Juntas. Verdadeiramente é imoral 
um operário entrar com uma reivindicação 
e a primeira audiência ser s,.eis ou ojto meses 
depois. Isso não beneficia o erilpregador, por
que toda a questão é corrigida. Às vezes, 
_quando a questão é julgada, ocorre que o 
empregador nem existe mais, ou. se existe, 
não tem condições de pagar, se a questão 
é ·grande. Estou plenamente de acordo com 
V. Er e aplaudo essa reivindicação do Esta
do-irmão_. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agr•· 
deço a V. Ex~, nobre Senador Afonso San~ 
cho, pelo aparte, que fica, pãra satisfação 
minha, incorporado ao meu modesto discur· 
so . 

Sr. Presidente, quero congratular-me com 
o Tribunal Superior do Trabalho, com o seu 
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Presidente, o eminente Ministro Marco Au
rélio Prates. de MacedO: Quero congiatular
me também com os Estados de A lagoas, Ser
gipe e Rio Grande do Norte. Estarei naCo
nfissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado Federal, de cujo Õrgão tenho a 
honra de ser Membro-titular, para dar o meu 
voto a esses projetO!:i logo cheguem àquela 
Comissão desta Alta Casa do Poder Legis
lativo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V; 
Ex' um aparte? 

O SR. CHAGAS ROORIGúES "'-Tem V. 
Ex• o aparte, nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Chagas 
Rodrigues, veio um pensamento para inter
f~rir, agora, no pronunciamento de V. Ex• 
E, principalmente. para testemunhar o traba
lho que V. EX" já há muito tempo vem reali~ 
zando, de convencimento das autoridades da 
necessidade de se implantar também lá, no 
Piauí, um Tribunal Regional do Trabalho. 
Não· é de hoje que V. Ex~ vem pleiteando 
seja feita justiça ao seu Estado e, principal" 
mente, aos trabalhadores piauienses. Como 
disse o Senador Afonso Sancho, é um absurc 
do querer-se que os trabalhadores que não 
podem locomover-se de um Estado para ou
tro, por falta de recursos, que não têm condi· 
çõc;s, às vezes, de procurar um advogado em 
outro Estado, para atender às suas necessi
dades, tenham prejuízos graves, por falta de 
uin Tribunal num Estado como o Piauí. Por· 
tanto, V. EX' aceite a minha solidariedade 
nesta luta que, como eu disse, já é uma cons
tante nos trabalhos de V. Ex• nas Comis&õ~s 
e aqui, no plenário. 

O SR. CHAGAS ROÚRIGUES - Agra
deço a V. Ex~ o generoso aparte. que.traduz 
uma solidariedade valiosíssima para o atendi~ 
menta deste justo pleito de toda a coinuni
dade piauiense. 

Sr. Presidente, esta é uma reivindicação 
que, no Piauí, tein apoio g!Oba[ São os traba
lhadores, através de seus sindicatos e Federa
ções; são os empresários, advogados, juízes. 
são todos, que pedem, com a maior brevidade 
possível, as providências devida<; para que 
se crie também o Tribunal Regional do Tra
balho do Estado do Piauí. 

Aqui, vem a ironia, Sr. Presidente, que 
não posso deixar de niencionar- até gostaria 
de não fazer referência a este aspecto ·da rei
vindicação: o ilustre Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção do Piauí, 

. faz. uma referência expre~sa ao art. 112 da 
ConstituiçãO Federal, que reza: 

"Haverá pelo menos um Tribunal Re
giónal do trabalho em cada Estãdo e no 
Distrito Federal, e a lei instituirá as Jun
tas de Conciliação e Julgamento, poden~ 
do, nas ·comarcas onde não forem insti
tuídas, atribuir sua jurisdiçãO-ã.os juízes 
de direito. •• 

Desejo referir-me â primeira parte deste 
art. :uz: 

"Art. 112. Haverá pelo menos um 
TriOunal Regiollal do Trabalho em cada 
Estado e no- Distrito Federal ...... . 

Sr. Presidente, quem foi que tomou a ini~, 
ciativa, durante os trabalhos da Assembléia 
Nacio_nal Constituinte, para que cada Estado 
da Federação tivesse pelo menos um Tribunal 
Regional do Trabalho? Aqui está uma publi
cação de 19R7: 

Senador Constituinte 

CHAGAS RODRIGUES 

Assembléia Nacional Constituinte 
SUGESTÕES E EMENDAS 

Na página 12, Sr. Presideiite, -há Uma su
gestão que passo a ler: 

'"SUGESTÃO N" S04854-2 

Inclua-se onde couber: 
"Em cada Estado da -Federação será 

criado, na forma da lei, pelo menos um 
--Tribunal Regional do Trabalho." 

Justificação 

A Justiça do. Trabalho precisa ser agili
zada. Daí a'necessidade de maior núme-' 
ro de Tribunais Regionais. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1987. 
- Senador Constituinte Chagas Rodri
gues." 

O Sr. Jamil Haddad- Permite-me V. Ex· 
um aparte?~ 

O SR. CHAGA"S"R.ODRÍGVES- Pois fui 
o autor da sugestão, Sr. iliresidente, hoje tex
to constitucional, e vejo que o Piauí é o único 
Estado do Nordeste que ainda não foi con· 
templado com um anteprojeto desta natu
reza. Compreendo isto; mas chegou o mo
mento! Dirijo, desta tribuna, meu apelo vee
mente, caloroso, à sensibilidade do ilustre 
e honrado_Presidente:do Tribunal Superior 
do Trabalho, ao brilhante Ministro Marco 
Aurélio Prates de Macedo, para que envie, 
com a maior brevidade possível. como já o 
fez com relação aos outros Estados do Nor
deste, anteprojeto de lei específica criando 
o Tribunal Regional do Trabalho do Estado 
do Pia*uí. E espero que os outros Estados 
da Federação, todos eles, também venham 
a ter o seu Tribunal Regional do Trabalho 

Concedo o aparte, com muita satisfação, 
ao nobre Senador Jamil H;:tddad. 

O sr. Jamil Haddad - Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, V. Ex• tem toda rázão 
quando solicita para o seu Estado, o Piauí, 
a criação de um Tribunal Regional do Traba
lho. Recordo-me que fui autor de uma emen
da também com esse mesmo sentido. Asso-· 
cio-me a V, Ex•, que _também apresentou 
emenda para que cada Estado tivesse o Tribu
nal Regionalc;lo Trabalho. Considero profun
damente injusto que os trabalhadOres do 
Piauínáa tenham que se deslocar pará outro 
Estado, devem eles tCr o direito de resolver 
s-eus problemas trabã.lliistas dentro do pró
prio ES"taâo. V. Ex'-foi o pioneiro desta sOliCi~ 

tação, quando da discussão e· aprovaç<io da 
Constituição de_l98R 

O SR. CHAGAS RODRIGllES --Com sa
tisfação, agradeço ao nobre Senador Jamil 
Haddad seu inlPorrante aparte e o incorporo 
ao meu modesto discurso. 

O Sr:Mauro Benevides- Permite· me V. 
Ex"~ um ap-arte? 

O SR. CHAGAS RODRIGt:ES~- Po;s 
não. Com prazer ouço o aparte de V, Ex• 

·-O Sr:Mauro.Beuevides- V. Ex·' defende, 
neste: momento, não apenas uma reivindica
ção q~.;~e fa'f'oreceri_a- seu EstadO, mas =sobre
tudo, o cumprimento da letra expressa da 
Carta Magna brasileira. Realmente, decor· 
ri~os praticamente 18 mes~ de _promulgada 
a nova Carta, numerosos _artigos permane
cem ínaplicados, por falta de regulamentação 
- quer seja através de leí complerrientar, 
quer de lei ordinária-, assegurando eficácia 
a esses' disposltivos que decorreram de um 
trabalho pertinaz, obstinado e, sobretudo, da 
aceitação - como é o caso dessa norma -
da unanimidade da Assembléia Nacional 
Constituinte. :Recordo-me da lut;;~ de V. Ex• 
naquele instante, e levo ao nobre colega a 
mTnha solidariedade, quando pretende que, 
no seu Estado, o Piauf; Seja instituído um 
Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal 
Regional do Trabalho no Maranhão foi cria
do no Governo do Presidente José Samey. 
Anteriormente, a estrutura da 7• Região en
volvia os Estados_ do Ceará, Piauí e Mara
nhão. Com a criação do Tiibunal Regional 
do Maranhão, praticamente ficou o Ceará 

,eXclusivamente com a 7• Região. E e normal, 
é natural que V. Ex• queira agora, como re~. 
presentant_e do Piauí nesta Casa, que se asse
gure a aplicabilidade_ de uma norma que foi 
incluída na nossa Carta graças à clarividência 
junto aos seus pares constituintes de·87/88. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Mu;to 
agradeço a V. Ex~, nobêe Senador Mauro Be~ 
nevides, seu valioso aparte. 

Assim, Sr. Presidente, não pode o meu 
Estado sofrer esta discriininação - ser o úni
co Estado do Nordeste sem perspectiva de 
ter o seu Tribunal Regional do Trabalho. 

O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Sena
dor Chagas Rodrigues, permite~ me V. Ex· 
um aparte?· 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sd que 
cr nobre Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, o ilu_stre Ministro Marco Aurélio 

-Prates de' Macedo, deve ter obedecido a um 
critério, que respeito, mas já agora ·acredito 
que S. Ex• há de tomar as necessárias provi~ 
dências para terrr;JOS_ também o nosso Tribu
nal Regional do Trãóalho no Pia ui, 

Concedo o aparte, com satisfação, a V. 
Ex•. nobre Senador António Luiz Maya. 

O Sr. António Luiz Maya- Senador Cha" 
gas Rodrigues, é·jU:Sta a reiVindicaçãO de V. 
Ex•; e, mais do que jUsta, é uma necessidade 
imperiosa se instale;, o mais rápido possível, 
no Estado do PíãUí; o Tribunal Regional do. 



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 16 1999 

Trabalho. V. Ex· lutou muito por ~ssa causa 
rta Constituinte, viu consagrada a sua pro
posta de que em cada Estado da Federação 
haja um Tribunal Regional do Trabalho. O 
País está em desenvolvimento; no nleu Esta
do, criado pela Constituição da RepUO!ica 
'há apenas um ano e meio, há muito serviço 
em andamento, muito trabalho e muitos tra
balhadores. Vejo a necessidade de ali se ins
talar também, nesta oportunidade, o Tribu· 
nal Regional do Trabalho. Por isso, solidari
zo-me com V. Ex• pela apresentação da pro
posta nesta oportunidade. Estou de pleno 
acordo. Gostaria de ver, o mais rápido possí
vel, a instalação do Tribunal Regional do Tra
balho no seu Estado, para poder reivindicar 
também a instalação no meu Estado do To
cantins. Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Eu é 
que agradeço a V. E r o valiosfssimo aparte, 
nobre Senador Antônio Luiz Maya. 

Sr. Presidente, como vê, é todo o Senado 
que robustece, fortalece, endossa este pleito 
da sociedade piauiense: que o nosso Egrégio 
Tribunal Superior do Trabalho envie, com 
a maior brevidade possível, - a mensagem 
referente à criação do Tribunal Regioital dO 
Trabalho no Piauí. . 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Ci~ 
dadania do Senado, e cm PlenáriO; teiemos 
grande alegria em aprovar os projetas em 
tramitação relacionados a Tribunais Regia~ 
nais do Trabalho, mas a nossa alegria será 

.maior ainda quando soubermos que também 
·já tramita no Congresso Nacional o projeto 
·que cria o Tribunal Regional no Piauí, pois 
a criação desse Tribunal é uma das mais lidi· 
mas e justas reivindicações do p"ovo do ESta~ 
do que tenho a honra de representar nesta 
Casa. . . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
- Çoncedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAM!L HADDAD (PSB- RJ. Pro· 
nunda o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, ouvi o discurso' do nobre 
Senador Jutahy Magalhães a respeito da saú
de pública no País. 

Entendo oportuno tecer algumas conside
rações sobre o atendiinento médico no Brasil, 
no momento atual. 

Aqueles menos jovens recotdam-se de 
que, até 1965, existiam institutos a~tônomos; 
tínhamos o dos bancários, o dos comerciá
rios, o dos industriários, o dos empregados 
em transportes e·cargas. A assistência médi
ca, naqueles Institutos, era familiar;. os b~ne
ficiários conheciam os médicos, tinham laços 
de amizade com os·médicos..e..o atendimento 
era exemplar. O lP ASE chegou a ser conside
rado o único hospital classe "A" da América 
Latina, Üll o padrão de atendimento que dis
pensava àqueles que o procuravam. 

. Mas, a partir de 1965, houve a unificação 
dos Institutos de Previdência e criou-se o 
INAMPS, e daí_ Sr. Presidente, Srs .. Sena9o-

res, começou a degringolada da assistência 
médica à classe trabalhadora brasilei{a. 

V8.rios fatores· influíram para que houves
se, digo contristado, uma situação quase fali
mentar da assistência médica no País. O Se
nador Jutahy Magalhães focalizou um dos 
problemas cruciais. Vários órgãos que atua
vam na pesquisa e prevenção de doenças fo~ 
ram desativados por falra de recursos. Há, 
infelizmente, a partir de 1965, um acréscimo 
brutal nos índices das doenças infecto-conta
giosà.s, assumindo a. lepra dados estarrece
dores, ela que havia baixado violentamentê 
o percentual até 196,5. A tuberculose, a doen
ça de Chagas, a leishmaniose, a esquistos
somose, enfim, toda~ as doenças infecto-con
tagiosas estão em alta, dignas de serem nota
das lamentavelmente: .. 

Sr. Presidente, ocorre também outro fator 
de grande importância, que é o empobre
cimÇ!nto. da classe média- esta podia procu
rar, num deteTffiinado momento, uma cltnica 
p"ãriículú~ mas "passou a pJ_"ocUrar o 
INAMPS, em razão das dificuldades fman
ceiras. Hoje, os dados mostram que 2~% a 
30% dás leitos ocUpadOs o São-Por pacientes 
da classe média. 

O investimeiitO fio $etor_de saúde é baixís
simo -iiaordeffi de 3,81% do PIB. Segundo 
dados da Organização MUndial de Saúde, se
riam necessários 140 dólares/ano/pessoa pifa 
um atendimento condjgno de saúde: em hdS
so País, atuãlmente temos 40 dólares/pessoa/ 
ano para 9 atendimento n11 saúde. · 

Sr. Présidenfe, reconheço .que a partir do 
Movimento de 64, atendendo a solicitações 
políticas, houve um acréscimo exagerado de 
universidades pelo Brasil afora. No Rio de 
Janeiro, qu.ando da minha formatura, em, 
1949, tínhamos a Faculdade Naciona1 de Me
dicina, a Faculdade Fluminense de Medicina 
e a Faculdade de Cíências Médicas Hahnema
nnianas. Hoje, só no Estado do Rio de Janei
ro; temos 28 Faculdades de Medicina. 

Vemos que, infelizmente, colegas se for
mam sem ter dissecado um cadá-..:er,~colegas 
se formam sem prática hospitalar. Infeliz
mente, a assistência não é a que existia há 
10, 15 anos.- Necessário enfatizar que os médi
cos Estado do Rio de Jane;iro e d<j. prefeitura 
do Rio de Janeiro percebem, à época da apo~ 
-sentadoria, 34 a 35 mil cruzeiros. Salário in
digno até para uin trabalhãdor que não tenha 
nível superior. Ist9 ocorre, Sr. Presidente, 
levando os médicos - não quero defender 
.esse aspecto;. aCho que os maus colegaS têm 
que ser responsabilizados -a terem dois em
pregos, que são permitidos· cOnstitucio
nalmente, mas a fazerem, também, o que 
são chamados de "bicos" nas cásas de .saúde 
particulareS, que Pagam abaiXo çiÜ salário."mí~ 
ni:tno, tudo para poderem sustentar suas famí
lias. O salário mínimo, no Município do Rio 
de Janeiro, para os médicos, com a média 
de 25 anos de formados,_ no ano passado, 
era cerca de 23· ·mil e 135 cruzados novos 
naquela época. Ora, o INAMPS paga ~8 mil 
cru.z:eiros, mais "que o'triplo dO que recebe 
u~ médico do Estado, do Município. Agora, 

o ilustre Ministro da Saúde tem visitado váM 
rins hospitais e sucedem-se várias declarações 
de que têm morrido doentes em prontos-so
corros, como se isto fosse um feito inusitado. 

Os doentes morrem também nos prontos
socorrôs! 

Outra coisa é dizer que não são atendidos. 
Aí que se punam aqueles que não atendem. 
Mas, Sr. Presidente, existe um percentual de 
óbitos/ano e, no entanto.. anuncia~e.uma sur
presa geral ern razão de mortes que ocorrem: 
nos hospitais. 

·o Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex· um aparte, nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD -Antes de con
ceder o aparte, com toda satisfação, quero 
dizer que noutro dia fez-se um estardalhaço 
de que uma determinada quantia teria sido 
remetida para melhorar as condições de aten
dimento no Estado do Rio de Janeiro. 

Esse montante remetido só dava para a 
compra de seringas descartáveis para os hos
pitais Miguel Couto e Sousa Aguiar dur!lnte 
quinze dias! 

Os investimentos da área de saúde estão 
completamente bloqueados. Por exell}plo, 
'houve uma sabotagem total ao plano SUDS, 
já que; em determinados momentos, esse di
nheiro só era entregue a grupos que tivessem 
relações polítícas com o Superintendente do 
INAMPS, do Rio de Janeiro, para intuitos 
eleitorais. 

Ouço V. Ex·, nobre Senador Jutahy Maga
lhães, com toda satisfação .. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador 
Jamil Haddad, V. E~ retoma um assunto 
que COIJ.Sidero, hoje mais do que nunca, d<\ 
maior gravidade no País. Essas visitas "ines
peradas", que vemos na televisão, mas acom
panhadas de muitas máquinas fotográficas e 
aparelhos de televisão para registrá-las, en
tendo q_ue está havendo utna distorção nessa 
questão, porque não é hora de se buscar a· 
luta entre Estado e médicos. Sabemos que 
há bons e maus médicos - isso é óbvio e 
não devemos nem tratar desse .assunto. Mas 
o que se está vendo, inclusive nessas'_yisítas 
registradas pela televisão, são hospitais intei
ramente desaparelhados, que não têm a me
nor condição de atendimento dentro dos mí
nhnos padrões de higiene e de condições téc
nicas para o atendimento do pessoal que os 
procuram. Por exemplo - e V. EX!' citou 
casos de vencimentos.dos médicos- na Ba
hia, ainda, no Governo Wafdir Pires, S. E,{! 
chegou a pagar - não lembro exatamente 
os númeios, mas é bem aproximado disso 
- o. equivalente a 3LO BTN aos médicos; 
hoje, estão pagando o equivalente a 130 BTN 
- düerença de um ano. Veja V. Ex~ que 
cOm o médico percebendo abaixo do quere
cebia, pelO menos, o mínimo exigível, e· o 
desaparelhamento dos hospitais, logicaril.éfite: 
h~ um atendimento "inadc;quado parâ a.pOpu~ 
lação que sofre as conseqüências dessa falta 
de reCurso; mais do que isso," aquele desp~rM 
dício que nos revolta, quando vemos anuncia-· 
dos que aparelhos, os mais caro~~ estãO. ai 
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comprildos e sem po~er func!onar por f<~ita 
do mínima de recurso_ para sereni Colocados 
emfuncionamento. Então, uma série de fato
res não perm:íte que se faça essa -intransigê:rl
·cia entre ás partes na discussão desse proble-. 
ma, na parte do Estado, seja a União, sejam 
os Estados, ou Municípios, ou nem da parte 
daqueles sindicatos médicos, para levar mais 
sofrimento, ainda, à população. 

, OSR. JAMIL HADDAD--Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V, Ex' coloca muito bem 
o_ problema e o que me contrista é_ ver que 
os hospitais públicos - e ai induidos não 
s6 os muniCipais e estaduais, mas, tamb_ém, 
os do INAMPS -hoje, suspendem cirurgia 
por falta de luva, não têm esparadrapo, não 
têm gaze, não têm o que se chama o Harroz 
com feijão'\ coma disse V. Ex_•, mas têm 
o aparelho de tomografia computadorizada. 

Há necessidade de se retomar ao passado, 
quando não havia falta de material médico 
nos hoSpitais. Nós trabalhávamos com plenas 
condições de atendimento, Hoje, os hospiw 
tais, às vezes, não tém oxfg€nfo e querem 
que se salve um paciente que necessita usar 
oxigêniO . .Jogawse a população contra a classe 
médica como se esta fosse a culpada portados 
os óbitos, quando não lhe são dadas as condi
ções de trabalho. 

Sr. Presidente, como já ~e, não estou 
aqui para defender os maus colegas, mas· essa 
campanha orquestrada está colocando a po
pulação contra uma classe que merece- ores
peito e a consideração d:i população brasiw 
leira, que é a classe médiéado .. meu País. 

O Sr. Cbagas Rodrigues -Permite-me V. 
E~ um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço, com 
_D1Uiio prazer. o nObre Senador Chagas Rodri
gues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Jamil .E-Jaddad, V. EJÇ' coloca o- problema nos 
·devidos termos. <Jenunda a situaçãO de saú
'de, a política que existe no- País, se -é que
existe uma política de saúde~ denuncia esse_ 
'quadro verdadeiramente lamentável e mostra 
·que não podemos jogar sobre os ombros da 
classe_ médica a responsabilidade por tudo is
so. Em todos os setoreshá maus c bons prOfis
sionais·: Todo mundo sabe disso, ·Mas não 
podem"'os responsabilizar toda a classe inédica 
pela -situação a que chegou o Pais quanto 
ao problema de_ saúde,_sobrctudo saúde pú
blicà. Muitos cobram do Congresso ás chama
das leis complementares c_ ordinárias., a plena 
vigÇncüúla Constituição de_l988...Entretanto, 
poucos podem compreender que o Congresso 
viv.e-assoberbado, desde o Goveino passado, 
'à examinar, a-discutir. a vOtar medidas provi· 
s6rias. Mas votaremos, como ternos votado 
e-. continuaremos votando, as leis iridispen
sáveis. Entretanto, ninguém pode censurar 
o C6ngresso no que tange á sitUaÇão dit saú
de. A Constituição vigeilte,_no art. 196, como 
.V. Ex:" sabe,_reza:-expressarnente_que·'•a saúde 
é- direito de todos e dever do Estado". sendo 
assim. que- ey- Estado. o Estado Nacional, O 
Estado-Membro, que rodos se mobilizem pa-

ra que_ seja curilprldO o diSPOSitivo consriru~ 
cionaL E, nesta oportunidade, se V. Ex•_me 

· perrníte; Poderia dizer que -dCi minha contri-
buiÇão quandO fui GOvernador do meu Esta
do. Eleito pelas oposições em 1958. construí. 
-equipei e: inaugurei o primeiro hospital ele 
toda a região sul do Piauí - o Hosrital de 
São. Raimundo Nomito, e um hospital no nor
te_,_o Hospital de Piripíri; além de ter reali
zado obras e melhoramentos no Hospital Ge· 
túlio Vargas e haver inaugurado postos de 
saúde. De modo que este_ é o dever Je todos 
os Governadores c do Presidente da Rep~
blica. Toda e_qualquerprovidênciano sentido 
de assegurar os meios necessários para que, 
realmente,"esse arL 196 seja cumprido, terá 
o nosso apoio -o meu, o de_ V. E~ -e. 
o de todos aqueles que se preocupam com 
a saúde do nosso povo. Que os GOvernos 
cumpram o an. 196, segundo o qual. como 
disse_,_ .. a__ saúde_ e direito de todos e dever 
do Estaóo". Receba V. Ex· nossas congratu· 
laç_ões_ por esta luta, que está de acordo com 
o seu pcnsamenro polítíco, com a sua ação 
e.. que- é: merecedora de_ todo o nosso apoio, 
porque CF Bta.do tem uma dívida sagrada, 
que-é' a--de preservar. a saúde_ do povo brasiw 
leiro. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sen-ador 
Chagas Rodrigucs,__feliz do Estado que teve 
V~ Ex~ como Uovernador e póde ter a melho
ria do seu atendimento. 

Sr. Presidente,_ O -conceito de saúde hoje 
é diferente. A saúde,_hoje, não t! só a ausênc 
cia de dOença; a saúde hoje é correlacionada 
coni alimentaçãO,~ com sanCame-ni:o, enfim, 
com as condiÇões de vida, Todos esses fatores 
influem. para que haja saúde de um povo. 
a que o PaíS. tem que fazer, se' quer chegar 
a ser respeitado mundialmente,_ ~ouna nação 
digna,_é procurar não const!Uir somente_hos
pitaiS, mas praticar a medicinã preventiva, 
a medicina ambulatorial, a medicina de vaci
nação-em massa, em qualquer lugar que seja. 
Quando estive à frente da Prefeitura da cida
de do RiO de Janeiro, tinha equipes que su
biam os morros da cidade para vacinar contra 
a "poliomielite,_ porque os favelados não ti
nham condiç_ões financeirits -de_ ir ao posto 
de saúde levando os filhos. Aumentei de 1 
para-11% o oriUmento <fa saúde, que trans
m:ifí"ao prefeito que me substituiu. 

Na realidade,_ Sr. Presidente~.esses dados 
são insígriiiíci:lntes. Não se pode mais acre
ditar que neste- Pais. na entrada do século 
XXI, populações indígenas seJam dizifl!adas 
diariamente pela malária; os fndices_de malá
ria estejam aumentando violentamente, 
quarido na época de Adhemar de Barros, o 
antigo médico Dr. Pinotti conseguiu~ com 
aviões que- jogavam as- substâncias necessá
rías. proticanlente_ erradicar amaláriã. do nos-
so P-aís. . . 

O que falo Uo Rio de Janeiro é_ um proble
ma nacional. A situação dã. classe médica é 
contristadora. Vejo colegas meus que, na àn· 
sia de querer salvar um paciente, mío c~:~:nse
guemporfaltade medicamentos e de_meiqs 
necessários-: É um drama que sofre o médico _ 

.neste momento. No enranto~ há uma campa
nha diríg!,da o~rensivamente. colocando a po· 
_Rulação contra a classe médica, como se ela. 
fosse a causadora de_ todos os óbitos no País, 
os quais ocorrem, cm númeromuiw maior, 
p-or falta de condições de higiene, de sane<l· 
mento e de_ cuidados especiais com a vida 
dos cidadãos. 

0- Sr. Maurício Corrêa --Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JAMlL HADDAD ~ Com prazer. 
ouço V. Ex~ 

O SJ.'._ Maurício Corria - Nobre_ Senador 
Jamil Haddad, V. EX:', antes de entrar na 
atividade polítíca, foi um médico de renon're. 
tinha uma clientela muito grande no Rio de 
Janeiro, inclusive sabemos a dedicaç_ão que 
tinha com a sua clientela, o prestígio que an· 
g:ariou,. dado o verdadeiro sacerdócio q_ue 
praticava na mediciri.:i no- RíO dC Janeiro_,_ V. 
Ex~ deve ter sentido, também. como os outros 
mêdicos, a agravidade ,da generalidade dus 
acusações do Ministro da !U:Stiça com relação 
à classe-dos médicos. Pois bem,_ no modesto 
discurso qUe pronunciei na sexta-feira, fiz um 
relato breve do que está ocorrendo na Capital 
qa Re"Qública. Aqui. o Sindic:úo dos Médi
cos, o Sindicato dos Psicólogos. o Sindicato 
dos Enfermeiros e outros,.anunciaraiJ]. na te· 
tevisão para que a população tomasse conhe
cimento, pq_is eles náo têm mídia eletrônica.
não têm como levar ao conhecimento da po
pula.ção o quadro caótico da vida adiminis
tratiVa dos hospitais, um clip mostrando o 
quadro dramático da saúde na Capital da RC· 
pública e_ as mazelas que V. Ex~ bem conhece. 
O que acontece_? O ex-GovernadOr Joaquim 
Roriz. que é-o maior de todos os responsáveis 
por esse-clima, resolveuprocessaresses___médi
cos. Então, dizia aqui que quem_ tinha que 
serQrocessado, quem tinha que estar nos ban
m__ virtude dos desleixos era exatamente esse 
GoV-ernador "que, neste momento, quer justf
ficar a omissãO e negligência da sua adminis· 
tração no passudo. Hoie. nobre Senador la· 
mil Haddad, na Comissão áo Distrito Fede
ral, apresentamos um requerimento para que 
compareça àquela comissão o Secretário de 
Saúde, os Presidentes do Conselho Regional 
de Medicina,_ da Associaçãa Médica, do Sin· 
dicato dos Enfermeiros. e inclusive,. o_ Miilis
tro da Saúde~ para que seja dada uma ~f!lic<!:~
ção ao povo de. Brasília e, se possível. até 
no plenário do Senado com a presença do 
Ministro da Justiça, para q_ue seía dada um_a 
explicação ao B.rasii. porque não basta. como 
disse- \l._ Ex~. que o- Ministro da Sãúde vá 
ao hospital e fragre uma determinada situa· 
çãa,_dig_amos, de incúria-._aparentemente,_ou 
de fa!ta de medicaiT.!entos, ou de equipamen

. tos. E necessário saberpor que-isso está ocor
rendo; ocorre exatamente porque não houve 
o interesse da Administração pública em pro
videnciar os recyrsos indispensáveis para que 
a máquina· da saúde_ pudesse_ funcionar. EnL 
tão, nã_o são os médicos os culpados;.existem 
aq_ueles.que- sã-o- culpados e- sabemos disso, 
mas não ~evemos genernjii:ar, Quero soliOa-
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rizar-me com V. Ex", pelo :;eu discurso, e 
espero que. através da sua palavra, os médi
cos, aqueles médicos trabalhadores e hones· 
tos. sejam desagravados. 

OSR. JAMlL HADDAD- Nobre Senador 
Maurício Corrêa, agradeço o aparte de V. 
Ex>- e quero dizer o seguinte: a classe médica 
brasileira é respeitada mundialmente; ela es
tá cheia de profbsionais de alto gabariro e, 
no entanto, está havendo urna campanha ge
neralizada denegrindo a honra da classe. 

Houve interesse de determinados grupos 
em sucatear a assistência médica da Previ
dência Social para que houvesse a implan
tação dos planos privados de-saúde. E aí estão 
centenas deles cobrando taxas escorchantes 
da população. Muita geme. não tendo condi· 
ção de atendimento público - que deveria 
ser obrigatório constitucionalmente - in
gressa nesses grupos privados criando, inclu
sive, problemas-para a sobrevivência da famí
lia, em tazão ·da alta mensalidade a pagar. 

Tive· a licinra 4e poder contar, como Secre
tário de ~aúde, quando na Prefeitura ·do Rio 
de Janeiro, com um dos médicos mais respei
tados não s6 'ali, mas em todo o País, o Dr. 
Júlio Sanderson de Queiroz, posteriormente 
substituído, na administração Saturnino Bra
ga, pelo Dr. José Assad, ex-Presidente tam
bém da So_ciçdade de MediCina e Cirurgia, 
como o Sr. Júlio Sanderson de Queiroz. N-a
quela época, foram inaugurados 34 posto~ 
de saúde na zona mais pobre do Rio de Janei
ro, a zona ruraL 

Sr. Presidente, como já disse, a verba en~ 
tregue ao Estado do Rio de Jã"nçiro, bomb'J,s
ticamente, mal dá para compra de seringas 
descartáveis para dois hospitais de pronto
-socorro do Estado, o "Miguel Couto'\ e o 
"~ouza Aguiar", durante vinte diasl Foi lan
çada, não obstante, como se fosse a salvação 
da' assistência- ihédiCa no Estado do Rio de 
Janeiro. 

A situaçãO- da saúde púbÜca é exttema
meh.te preocupante. Não estou defendendo· 
os maus colegas; existem, em todàs as profis
sões, os bons e os maus. Estou aqui para 
defender a saúde do povo e a classe médica 
brasileira que merece _o respeito e a conside
ração_ da classe médica mundial, pois, nos' 
congressos internacionais, o Brasil se destaca 
em todas as especialidades no campo da Me
dicina. Paradoxalmente, estão tentando 
transformar a classe médica no bode expia
tório do atual Governo. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Permi
te-me V. Ex'! um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - OuÇo V. Ex• 
com muita satisfação. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador 
Jamil Haddad, em face do adiantado da hora, 
farei um aparte um tanto quanto resumid_o 
diante do discurso de'V, Ex~ Mas devo acen
tuar que a preocUpação de V._ Ex• tem tam- • 
bém um toque de denúncia quanto à reali
dade brasileira. Participou V. EX~ da Assem
bléia Nacional Constituinte, na qual pugnou 
~r toda aque_la p~rte, aquele seto~ cons~tu-

cional dedicado à saúde como dever do Esta
do. _E a denúncia que V. Ex• faz, de certo 
modo, é um 3Ierta para que não se compro
meta o desígnio constitucional diante das di-.. 
retrizes do atual Governo; para que mesmo 
tendo se instalado o novo GoYerno, seja pos
sível ao povo brasileiro receber do Estado, 
o trato adequado, para que a saúde, como 
dever do Estado, chegue a todos e, ainda 
maL~. cOm características preventivas. Dizem 
que o Brasil é um grande· ho~pital. Nasce 
daí, talvez, a grande experiência do Brasil, 
de sua Me-dicina, em todos os seus ramos. 
É verdade, nós somos um grande hospital! 
Esse preceito constitucional precisa ser cum
prido ime"diatamente. O discurso de V. Ex" 
é um chamado à realidade, uma advertência 
ao novoGoverno, uma crítica que mlO deve 
ofender porque, acima de tudo, é capaz de 
orientar. Mesmo sendo V. Ex", hoje, um ju
rista deSta Casa, lembra-se agora, de que 
também é médico. As últimas atividades de 
V. Ex• nesta Casa são de vigilância poHtíca, 
vigiláncitl que logo se transforma numa atua
çào jur(dica de V. Ex~, com largo brilho por 
onde tem passado, nas Comissões em que 
atua e, hoje, com o conhecimento médico, 
abandona os desígnios da senatória para lem
brar-se da origem de sua atividade profisi
sional maior, que é exatamente a de médico. 
V. Ex~ fala, agora, com a experiênda do polí
tico, a experiência do jurista prático e, acima 
de tudo, a autoridade do médico exemplar 
que sempre foi. Parabenizo V. Ex• pelo exce
lente discurso que cabe perfeitamente dentro 
do programa do Partido Socialista Brasileiro, 
que tem·em V. Ex• um grande Representante 
nesta Casa. Muito obrigado. 

_O Sr. Francisco Rollemberg- Permite V 
Ex~ um aparte, nobre Senador? 

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a 
V. Ex• o aparte, nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, e quero, antes de dar o aparte 
ao nobre Companheiro, também médico, 
congratular-_me com o Dr. Roberto Chabo, 
Presidente da Federação Nacional dos Médi
cos; como o Dr. Laerte Vaz, Presidente do 
Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio de Janeiro, e com o Presidente da 
Assodaçáo Médica Brasileira, que estão ele
vando as suas vozes no sentido de colocar 
nb seu devido lugar a atuação da classe mé
dica no atendimento à população deste País.· 

OUço o nobre Senador Francisco ROIIem
berg, ilustre Colega. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente 
Senador Jami! Haddad, lamento não ter podi-' 
do estar·no ·plenário desta Casa quando do 
início''do pronunciamento que V. Ex~ vem 
fazendo- ocupações outras detiveram-me. fo
ra do plenário-mas ao. ouvir nesses últimos 
apartes, a quase conclusão do seu'pronuncia
mento- eu e V. Ex• tivemos como primeira 
profissão da nossa_ vida a Medicina, como 
um profissão de-lé, de amor ao próximo, co
nhecemos de perto o que ocorre com a Medi
cina brasileira neste instante - observo que 
.se_ quer transpo~, atribuir-se ao médico todos_ 

os males da Medicina do Brasil no momento. 
Quem não se lembra, porém, de que saúde' 
pública nunca foi prioridade nacional? Quem 
não se lembra, Sr. Senador, que a saúde nun~ 
ca foi considerada investimento de_ efeito, 
niultiplicador, assim como a educação o foi 
por tanto te-mpo? Quem não se lembra, Sr .. 
Senador, de que os hospitais tempo da da 
sua e da minha_mocidade continuam, como 
estavam há 20 ou 30 anos, enquanto a nosSa 
população quase duplicou? Quem não consi
dera, Sr. Senador, que os médicos brasileiros, 
'boje,que têm re'nome internacional na área 
de cirurgia cardíaca; na cancerologia, na trau
matologia, especialidade que V. E~· tão bem 
atuou, merecem .um pouco mais de respeito 
e .de cuidado? Eu não vou continuar com 
esta análise porque V. Ex~ está para concluir 
o seu pronunciamento, mas vou contar so
nlente um fato que me foi narrado no final 
da última semana: um amigo meu visitou a 
cidade de Oiapoque. Ali, encontrou um úni: 
co médico com um hospitalzinho, no qual 
recebe os pacientes; que ficam à espera de 
que suas famílias levem a alimentação, ou 
seja, alimentação dos doentes do hospitail 
é de responsabilidade dos seus famíliares. Di
zia ele: "Estou em Oiapoque por amor à pro
fissão,_ganho pouco. Mas o que ocorre cons
tantemente aqui é que os doentes são abando
nados neste hospital e tenho que dividir com 
eles o meu salário, a refeição da minha casa 
e os meus gastos do dia-a-dia". É o que t~mos 
feito na vídã inteira; participamos e vivemos 
o dia-a-dia dos nossos pacientes, dos nossos 
clientes, daqueles que necessitam dos nossos 
cuidados, porém a Naftão precisa entender 
que a saúde e a educaç~o têm de ter priori
dade. Teriios de rejeftar a teoria de que o 
bolo deve crescer para depois. ser dividido 
e, daí, cuidarmos da saúde' e da educação. 
Felicito o meu eminente Colega, médico o 
senador, pelo pronunciamento de hoje à tar
de. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador Jamil Haddad, rogo a V. 
Ex' conclua o seu discurso. 

O SR. JAMIL HADDAD- Vou encerrar, 
Sr. Presidente. O aparte de V. Ex•, eminente 
Colega, ~e sorna ao meu pronunciamento, 
,para que possa ter mais subsídios a serem 
apresentados àqueles que, amanhã, venham 
a tomar conhecimento deste pronunciamen
to. Esta é a primeira análise que faço, superfi
cialmente, sobre o problema da assistência 
médica no País. 
ii Estou recebendo dados para um pronun
ciamento profUndo, quando. então, teremos 
um raio X total da saúde pública no Brasil, 
assim como um diagn-óstico e um prognóStico 
para serem entregues àqueles que têm real 
interesse de solucionar o problema de atendi-. 
menta médico da população brasileira. (Mui
to bem!) 

Durante o discurso do Sr. Jamil Had
da-d, o· Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre· 
sidente . 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a .. palavra ao nobre Senador Mar· 
co Maciel. 

· O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro· 
nuncia o'seguinte discurso.)'- Sr. Pfesiden-· 
te, Srs. Senadores, há muito defendemos Uma 
política vígorosa e abrarigenie para o desen
volvimento do Nordeste. Tal deSenvolvimen
to interessa a toda a Nação. De um lado, 
o progresso nordestino é uma questão de jus
tiça e de eqüidade e, de outro· lado, trata-se· 
também de exigéncia para a construção de 
um Brasil moderno e pr~spero. Não se pode 
aspirar realmente ao desenvolvimento inte~ 
gral do País mantendo-se marcantes dispari
dades regionais. 

Um dos maiores obstáculos .aO de'senvol
vimenio nordestino é a seca. Contrariamente 
ao que sé pensa, há no Nordeste, mesmo 
no polígono das secas, recursos hídricos sufik 
cientes para a transformação de sua paisagem 
económica e social, mas que sãO inadequa
damente utilizados. A nosso ver, estabelecer 
uma prioridade abs'oiuta e indiscut{vel para 
a irrigãçãO tOrna-se fundamental para a solu
ção do desafio do Nordeste. 

Essa _convicção levou-nos a acompanhar 
com esPecial interesse a implementação, em 
1987, do projeto de assentamento de pessoas 
e de deseil.volvimento econômico nas proxi
midades do Reservatório de ltaparic"a, pela 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco. 
Tal projeto. contudo, hoje enfrenta proble
mas, o que nos motiva a vir a Plenário, para· 
reportar os planos iniciais da Chesf, de modo 
a fazer um ·balanço da situação atual, bem. 
como para solicitar providências ao GoVernó 
Federal. 

Em 1987, a Companhia Hidroelétríca do 
São Francisco reassentou mais de 40 mil peS
Soas em terras de Pernambuco e da· Bah-ia, 
na Região do São Francisco. Eram famílias 
transferidas de uma área de 834 quilómetros 
quadrados, onde existe hoje o Reservatório 
de ltaparica, cuja hidrelétrici(está com sua 
priineira etapa côtlcliiída e instalados 1.500. 
megawatts. 

Na área urbana foram assentadas 18.835 
pessoas nas novas sedes municipaiS de Petro
lândia e Itacuruba, em Pernambuco, e RQde
las e distrito de ~arra do :rarrachil, na Bahia. 
Hoje, estas sedes mun_icipais. mesmo com to
dos os problemas comuns às cidades do sertão 
nordestino, têm vida própria e as famílias 
já estão adaptadas ao novo habitat. 

A grande dificuldade em relação às famílias 
reassentadas diz respeito àquelas que vivem· 
hoje nas-125 agrovilas coriStrU.ídàs pela Chesf 
nas áreas rurais 'de Pernambuco ·e _da Sabia. 
Os- projetes agrícolas confam--com-essas 125 
agrovilas, que somam 4 . .500 casas dotadas de 
saneamento, energia-~létricii., -além de 70 es
colas e 12 postOs de saúde. 

Ocorre que; projeto original, até o. final 
de 1989, toda a infra-estrutura estaria implan
tada para a ope-ração, manutenção e adminis
tração de 19 If!.H heC;tares irrigados pelo siste
ma de aspersão. As obras nQS proj~tos ~e 

.k.irrigação foram, entretanto,literalmçnte pa-

ral(sadas no início de 1989, gerando-se, dessa 
forma-. uin problema social grave. As famí
'lias, em·s.ua grande maioria, vivem hoje basi
camente ·de 150 BTN que recebem da Chesf. 
enquanto não con~eguem produzir para o seu 
próprio sustento. o que só acontecerá quando 
os prograinas de_ irrigação estiverem total
mente concluídos. 
'N~_sse niom.cnro. os desajustes_ sociais já 

chamam a atenção de todos. A Chesf vem 
i muito 'denunciando o probiema. Seus diri
geiltes há dois aQQS vêm alertando para a 
necessidade da continuação das obras. 

Vale lembrar que o reassentamento de lta
parica é considerado modelo padrão pelo 
Banco Mutldial, um dos agentes financiado-· 
res do projeto. O Bird já aplicou 132 milhões 
:de dQjares e acaba de autorizar o empréstimo 
de oUtros 100 milhões de dólares. 

I:: _iinportante também lembrar que o lago 
de_.ltaparica produziu no ano de 1989 cer.ca 
de 4 mil toneladas de peixe. Para: se ter uma 
idéia do que isto significa, vale destacar que 
todo o Estado de Pernambuco produziu no 
mesmo período 6 mil toneladas de peixe, in

. chündo a pesca marítima e continental. 
,\ios projetes implantados pela Chesf está 

pré'Vista ufna colheita anual de 350 mil tone
ladas de produtos, deqtre os quais se desta· 
cam ·tomate, cebola, batatinha, amendoirq, 
feijão; melãó e melancia, alcançando um va~ 
lor da ordem de 62."5 milhões de dólares, o 
--que p_ermitirá uma substancial melhora do 
l)íyel de ·vfda' ~?-~ fa!Jlílías, .e, "conseqüente
~n.t.e ,~d.a C:Cbrromia da r_egião. Coni. a in[W
ct4-ç'áó d'e novas culturas; 9}>rojeto irá contri
buir sígÔificativam.ente--pafa ·a redução da- ím
portá.Ção de alimentos. 
· Vale dizer, ain!ia, que além de novas sedes 

muniCipais e 125 agrovilas, a Chesf,construiu 
-.85 escolas de 1" ~ 2\' graus, 25.Unidade5 de 
sauae, 14 centros para cultura, esporte e la
z_e-r. 1.00 piscigrã.rijãs, -225 quilômetros de es-_ 
tcaêl~s pavimentadas e 150 quilómetros de es
-trã-Çlã~-viclnáis. Entre agrovilas e sedes muni·. 
cipáiS. a Chesf construiu·6 mil unidades resi~ 
denciais. Outras 2.200 fOram construídas pe-· 
\Os us_uários, com o apoio da Chesf. 

Toda essa infra-estrutura, no entanto, se 
torna inútil na -medida em que os trabalhoS 
de irrigação de 6.160 lotes, totalizando 20 
mil hectares, eStão paraliSados. A implan .. 
tãção de 20 mil hectares irrigados irá gerar 
cerca de 13 mil empregos diretos e 25 · mit 
iOdiretos, a maioria da própria tegião. · 

É necessário, pois, que ó Governo Federal
tome imediatas providências para a retomada 
das obras de reassentamento_ de Itaparica, 
para evitar que mais de 20 mil rressoas conti
nuem paSsando privações e ocorra uma -ex
plosão social. 

No momento em que o Govefno Federal 
trata de evitar desperdícios e ganhar eficiên

__ cj,<i., alertamos para a perda de recursos públi-. 
cos;- para-o comprometimento da imagem -dO' 
País juntO'•ao Banco Muridial e para o pre-1 
juízo ao· desenvolvimento do Nordeste, caso 
não sejam "retomadas as· obras de reassenta_-· 
mento de ltaparica. Esse_ projeto pode ser, 
.na verdade, uma preciosa exf!eriência para 

_ a ela_boraçãQ de ttm programa de desenvol
vimento da região. valendo-se de seu poten
cial htdrico. 

A essas 'considerações certamente se mos· 
trarão sénsíveis o Ministro da Infra-Estru
tura. OziieS Silva. e- o Secretáriõ de Energía, 
Rubcins Vaz da Costa, aos quais está afeta 
essa questão de Itaparica. AmPos são expe
rientes na administração pública, com uma 
larga folha de serviços prestados ao País, 
comprovada competência e portadores de 
prOpósitos modernizarites e critérios de efi
ciência no trato dos. negócios públicos._ As
siro, por certo, não deixarão de· considerar 
que o citado assentamento tem, no plano téc
!lico~ condiç~e.s de e'fíciência. A<;lemajs, por 
serem homens de sensibilidade social, terão 
em vista', ainda. os resultados da reativação 
das obras, quais sejam, evitar que. mais de 
20 mil pessoas continuem passando privações 
e que se acentue a possibilidade de uma ex
plosão social. 

Com essas considerações,, esperamos que 
o Go~erno Federal retome. com a urgência 
possível, as obras de reassentamento de.Ita
parica. 

Era o que tíri-harrios a dizer, $r~Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Çar.rieiro) 
- CoilCédo ·a palavra ão nobre Senador Nel
son We:dekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia ·o seguinte discurso.')...._ Sr. Presi-' 
dente, Srs. Senadores_, o Presidente Collor 
iõaugllrou- uma nova prática governamental 
a respeito do setor público e dos servidoies 
públicos em geral. 

O novo governo entrou fUndo na onda do 
momento, furiosament~ -orq-uestrada pela 

_grande imprensa e pelos interesses do grande 
capital. Ou seja, na prática-das suas mediqas 
.e providênciaS, o Governo Collor dá corise
qüência coricreta às teses de que todos os 
males do País têm origem e causa no serviço 
público. 

Assim, por definição, o setor -público é ine:. 
ficiente, é perdulário, é irreSPonSável. De- õu-. 
tro lado, o saudável, o eficien-te, o produtivo, 
residem única e .exclusivame'nte no setor prj.
vado.. 

Os servidores públicos, por eSsa concep
ção, são, na regra geral, desinteressados, ne
gligentes, incapaZes, improdutivos. 

Desse m_odo, as, palavras de oidem domi
nantes são privatizar, desestatizar, demitir, 
·"en·xogar" a máquina. 

Que há distorções no serviço público, nin
guém discute. Existem órgãos públicos e_ em
presas estatais que não funcionam ou funcio
nam mal, 'ninguénl questiona. Que- existem 
funcionários---do governo que não trabalham 
e são improdutivos, ninguém duvida. Mas daí 
à idéia de que é preciso desmontar todo o 
setor público, de que é preciso entregar tudo 
ao setor privado, há enorme distância. Nós 
nos opomos veementemente contra essa or
questração, contra o preconceito~ contra as 
mistificações e Ineias verda_deS que se.propa-
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iam, quase sem resistência, a respeito dos como quando se impõe a estatais como a-Ele-
serviços e dos servidores Público:;. trosul, encargos da dívida externa e interna, 

Está em curso· um projeto estratégico do como quando se comprimem as tarifas públi-
novo· governo que visa o total sucatcamento, cas, com6 quanQo se transferem, sob a forma 
a· total degradação do setor público (já tão de subsídios, valores astronômicos do setor 
degradado) e a total desmoralização de uma público par-a o setor privado. 
categoria inteira, a do funcionalismo. Os !'!Ctores privatizantes, ·as grandes inte-

É verdade que há teses quC condenam, por resses __ de capital. têm nas telecomunicações 
princípio, o setor público, de longo tempo outru <llvo predileto. As polític<Js do setor, 
sendo trabalhada~, em todos os níveis e esfe- na última década, o de::;capitalizaram,: afro-
ras de governo. Charam as tarifas, paralisaram os investimen-

Aqui em Santa· Catarina mesmo, há bem tos, e leVara-m-no ao mais alto grau de má 
pouco tempo, a direção do Besc propôs a quálidade'dos serviÇos. 
privatização do banco dos catarinen~e!'.. Na- Setnpre com o mesmo e claro objetivo: ad-
quele tempo. ain,da no PMDB, fornos o pri- ministrar mal, delibe'radamente, para de-
meiro político do partido a reagir contra a monstrar que o setor não funciona porque 
descuidada tentativa. Outros segmentos 'ôa é estatal e público, para abrir a possibilidade 
sociedade catarinense - polfticos, sindicais, de sua privatizaçãO, dentro da tese falsa que 
de dentro e de fora do governo - atuando só o setor privado é que funciona. 
articuladamente, barraram a proposta, que _Não bastasse a investida contra o_ setor. 
contrariava os interesses do nosso desenvol- ainda o nosso Estado de. Santa Catarina foi 
vimento e do povo do nosso Estado. enorme.QJ-_eme_ prejudicado por Uma disposi-' 

Nem mesmo instituiç6es como o Banco do ção da Medida P~ovisória n'~ 15\, que regio-
Brasil e a Caixa Econômica Federal, instituí- naliza os serviços de telefonia. Çom a medi-
ções eficientes, lucrativas, com uma folha da, o poder de planejar e decidir em função 
imensa de serviços_ prestados à nossa popu~ dos interesses do nosso Estado, é transferida 
lação e ao desenvolvimento do nosso. País, para outra Unidade da Federação, provavel-
ficaram livres das investidas privatizantes. mente o Par:anã. Nada valeu nosso esforÇo 
Tanto o Banco do Brasil como a Caixa foram e empenho para evitar a medida, porque fun-
deliberadamente esvaziados das suas tradi- cionou o rolõ compressor do governo no Con-
cionais funçõe-s, até porque para as diretorías greSso. -
do Banco Central têm sido indicados, com E, desse modo, uma empresa _exemplar, 
regular coerência, pessoas ligadas aos bancos como a Te lese, que possuía um. crescimento 
privados. auto-susten~ado, que era tucrªtiva, que tinha 

Em numerosas ocasiões nos manifestamos, uma (baixa) relação entre custo de pessoal 
no Senado Federal, contra essas tentativa~. e receita comparável aos Estados Unidos e 
contra medida<> que buscavam exatamente is- Europa" que estava na vanguarda da atuaH-
so: o Oescrédito das dua~ tradiciOnais insti- zaç;lo tecnológic_a, será um departamento de 
tuições. empresa sediada em outro Estado, perderá 

Os funcionários do Banco do Brasil e da sua autonomia, com gravíssiJUos prejuízos ao 
Caixa se organizaram para opor reação arti- desenvolvimento catarinense. _ 
culada contra esses equívocos deliberados, Poderíamos citar inúmero~· exemplos, pelo 
o que foi de-Cisivo para, pelo menos por cn- Brasil afora de_ sctores e empresa~ públicas 
quanto, paralisar as intenções e os gestos con- com capacidade -competitiva, coin alto grau 
cretos- que buscavam desmerecer e diminuir de eficiência e produtiVidade, cbm enormes 
o extraordinário papel que essas instituições serviços prestados ao País. Fiquemos só nes-
têm representado para o desenvolvimento de t~s. tão conhecidos q05 catarinerises. 
IJ.Ossa economia. Os funciqriiírios d8- Caixa E como poderíamOs citar exemplos' de em-
mantêm atê lioje uma campanha panl preser- preendimentos privados mal sucedidos, frau-
var e valorizar a in:;;tituiçã:o. 

Outro. setor que freqiienterileõtC tCin sido dulentos, que causaram preJuízo ao País e 
· à econorllia popular'! vítima das investidas -pi-i\!.atizantes é o __ setor · 

elétrico. Pouco importa que 0 setor seja abso- Queremó's OOin -isso o dizer ésta coísa sim-
lutamente vital para o crescimento e- 0 descn- pies: a cfici:êri.Ci3.; a ·prqdut'iYiô~çle, tÍão é um 
volvimento da atividade produtiva e da pró- monopólio do Setor priVadó: A inefic\ência, 
pria Nação. Também não importa multo _ o desmando, os prejuíZos ao povo não são 
para a difusão do mito _ que a sociedade um monopólio do setor público. 
brasileira tenha, ao longo d_os _anO!'., acumu- Temos tid<? contatos freqücntes com fun-
lado um admirável capital em ohra~ e invc!sti- cionários públicos e das estatã.is. É verdade 
mentos, e uma experiência têcilica e de enge: sim, que !ll~itas vC_zes prevalecem -os inte~ 
nharia, que não pode, de forma 'alguma, ser resses corporativos. Mas, é mais freqüente 
acusada de ineficiente 'ou d.t!- impr-áàutíVa. ai_nda, no conta to com' esses .servidores, a 

Mal disfarçadas, as intenções privatizantes, preocupação com o futuro do setor, ligado 
prosperam em certas áreas, ansiosa~ por se -ao futuro do País e aos interesses do nosso 
tornarem herdeiras, a preço- de banana, do povo. 
patrimôni~constru(do e da experiência técni- Uma palavra final sobre os se;vidÕres pú~ 
ca acumulada. blicos. _Como_ em to_das as categorias existem 

Isso nos têm obrigado a sair, com.~reqüên- ·os bons e os. mau-S-. E assim tanibém cOm 
cia, em defesa do setor, denunciando a mano- -- -o·s médicos, os advogados; os empresários -e 
bra e a ação deliberada de franCa sabotagem,., os políticos. 

O que não se pode admitir é fazer um juízo 
uqif~rme e generalizado de que todos São· 
iro prestáveis. Ao longo de minha vida pública 
tenho tido cantata com eles. E, no funciona: 
lísmo, em larga faixa, há uma sincera preocu
pação com a qu?1idade dos serviços que pres
tam, há uma justa_ consideração com os usuá
rios e contrib_uintes, há uma exata noção de 
Suas .tarefas e responsabilidades. 

Na verdade, o funCionalismo é vítiffia desse 
process? de degradação do serviço públicp 
em_geral, a c0meçar pela baixa remuneração, 
passando pela politicagem, pelo nepotismo, 
tUdo a ca'usar o desânimo e o de'salento. 

Se tJcássemOs numa só categoria de servi
dores ~ o professorado - e anallsássemos 
C'om cutdado_e honestidade as suas condições 
de __ trabalho, veríamos que a esmagadora 
maioria leciona em escolas precârias, com fal
ta de material adequado, com diflceis condi~ 
ções de._locomoção, e com remuneração em 
inuirOs casos aviltante. É um milagre que nes
tas. ci:.>ndíçPeS ainda funcíori.e 9 -.sistema de 
~jlSíriO. -- - -
- ~É e:scus~do. dizer o quantó o predomínio 
dessãs cOncepções contribui para a má quali
dade dos serviços públicos em geral. Mas é 
preciso afirmar que os servidores públicos 
não São os culpados pOr essa situação, porque' 
são suas vítimas, tal qual, o conjunto da popu-

,· ~aç~r0._ , . -. 
A socie.dad~ em geral e o funcionalismo 

em partiCular têm o dever de reagir a essa 
trama g_lobiil, e diabólica que --:- se n,ão for' 
barrada- causará profundas~ e nefastas con-

., sr;:,qüências na vida brasileir.a. 
O r.ano de ~~fl:d() çk toda esta orquestração 

·e _ideológico, _visa d~struir o_ ~etor público, 
desmoralizand6-o ao ináximo, e entrêgando 
o património nacional a particulares, -inclu-, 
sive e· principalmente multinacionais. __ 

Estão em jogo os valores nacionais, a n<.i_ssa 
sob7rania, o õós~o destino como povo e Na7 
ção. O que impõe a· ação organizada de todos 
os se tores 'demÇ~cráticos e populareS., a mobi

)izaçáo pe~a_fl~nte 'e artlcuJàda pará impedir 
o avanço e a aplicação concret11 dessas teses 
e concepçôes: -

Não desejamos o Estado inefiCiente, im
produtivo, parasitário, perdulário. Não dese
jamoS o empreguismo, o inchaço das máqui

. nas de ·gover_np: Não desejamos a prolife
riição de estatais, (Aliás, é sempre bom !em-. 
brar que foi o regime militar que produziu· 
a proliferaç-do das compan,hias estatais. Ago
ra, os mesmos que as instituíram são os seus 
críticos mafs ferozes.) 

Querémos um Estado modemó, eficiente. 
'produtivo, servindo não a interesses particu~ 
lai-es, mas à populâção (principalmente os 
seus setores rriais carentes e necessitados), 
que, entretanto, não se constrói com as.idetas 
e as práticas em cu~so. (Muhh ·bem!) 

- ~Cê!MPARECEM MAIS OS SRS. SENA
IJORES.' 

Carlos oe·cârii -Áureo Mello- Alffiir 
dabrie'f ~ Divaldo Suruilgy - A-lbano 
I:rànco -José ~gn~cio Ferreira ~ Nelson 
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Carneiro- Alfredo Campos- Iram Saraiva 
- Irapuan Costa Júnior - José Richa -
Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa: vai resolver as questôes_de ordem 
submetidas a seu exame. Estando presentes 
aqueles que as levantaram, a Mesa vai dar 
a sua decisão. 

A Mesa aceita a questão de {>rdem levan
tada, na sessão de 9 do corrente. pelo nobre 
S.enador Cid Sabóia de Carvalho, referente 
ao processo a ser adotado relativamente ao 
Projeto de Lei n" 185, _ôe 1988, de autoria 
do nobre Senador Jutahy l\1agalhães, com 
a seguinte decisão: tendo sido retirada a ur
gência para o referido projeto, ele deve voltar 
necessariamente ao exame da Comissão Di
retoca e da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, _e caberá ao Presidente da Co
missão de ConStituição, Justiça e Cidadaiüa 
designar, na Comissão, o respécci\,-0 Relator. 

Sendo assim, a Mesa, já amanhã, iniciará 
o exame desse projeto e, depois de seu pare· 
cer, o enviará ã Corilissao de Constítuição, 
Justiça e .Cidadania, para que o nobre Sena
dor Cid Sabóia de Caivalho diSigiie õ-Re18.i0r 
que lhe parecer mais conveniente. 

A segunda questão foi levantada pelo no
bre Senador Jamil Haddad, na sessão do dia 
19 de março. 

A decisão da Mesa, que, por ser mais com
plexa, vgi ser lida: 

Srs. Senadores, 
1'') Na sessão do dia 19 de março o nobre 

Senadpr Jamil Haddad encaminhou à Mesa 
reqUerimentO, que tomou o número 30/90, 
solicitando informações à Ministra dã Econo
mià, Fazenda e Planejamento; 

2~') o requerimento foi deferido pela Mesa 
em sua reunião de 23 de março, conforme 
comunicação feita ao Pfenário na: sessão do 
dia 7 seguinte; 

3"') a 29 de março, através do Ofíci'o 
SM/68, recebido no Min(stériO õ.Csfã mesma. 
data, foram solicitadaS as infOrmações; 

4'') a 8 de maio, através do Aviso o\' 
490-AUSG, o Secretário-Geral da Presidên
cia da República- enca'r'ri.inhou ao Primeiro Se
cretário do Senado o Aviso n" 274,de 30-4-90, 
da Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento e_que, por sua vez, remetia cópia do 
ofício PresF90/ó59, de 23~4-90,_do Chde de 
Gabinete do Presidente do Banco Centrai do 
Brasil, que, em informação àquela autorida

, de, esclarece que, estando' em pleno vigor o 
·disposto no§ 4& do art. 38 da Lei·n? 4.595, 
. de 31-12-64, mesmo diante do ,disPosto no § 
2~ do art. 50 da ConstituiÇão, em se tratando 
de informações de natureza sigilosa, somente 
por deliberação do Plenário do Senado pode
rão estas ser prestadas. 
~ 5~) cópias desses últimos expedientes fo
r'ám .encaminhadas. ao Senador requ,ercnte 
atratés do Ofício SGM/20, de 9 do coiicnte 
mes·., 

6~)'.na.$ess~o. do..clia 10 próximo paS:. .. ado, 
, o nObre Senador J amil Haddad encaminhOu 
à Mesa- re'querimento no sentido de ser con- · 
vocàda s~ssão do Senado a fi,m de ·~deliberar 

<úespeit"l1-do euquadramt::nt,fJ da Ministra na 
prática de crime de responsahilidad~··. 

DJSpõe O § 2" do art. 50 da Constituição 
Federal "as Mesas da Câmara dÔs Deputados 
e do Senado Federal poderão encaminhar pe
didos escritos de informações aos Ministros 
de Estad9, importando crime de responsa
bilidade· a recusa, ou o não~atendimento no 
prazo de trinta dias. bem corno a prestação 
de informações falsa<.;''. 

É entendimento do Reiimento Interno do 
Senado que a disposição constitucional atri
bui ã Mesa do Senado competência para deci
dir sobre tais requerimentos, sendo sua deci
são definitiva, importandO -o indeferimento 
no seu arquivam~nto (art. 216.IV.) 

Esse, também o entendimento do Regi: 
mento Interno da Cãmara dos Deputados que 
dá. competência ao Presidente da Casa, ouvi
da a Mesa, para decidir sobre requerimento 
de informações a Ministro de Estado (art. 
115, I), difere, entretanto_, âo Senado ao dar 
oportunidade dt! interposição de recurso ao 
Plenário à decisão que o indeferir (art. 115, 
parágrafo único.) 

Embora as normas constitucionais e regi
mentais ná.o estabeleçam exceção quanto à 
corilpetência das Mesas da Cãmara e do Sena
do, prevêem, estas últimas, procedimento es
pecial para o tratamento das informações 
consideradas de carárer sigiloso, tanto no âm· 
bito_rlas Comissões quanto no âmbito do Pie~ 
nário (Reg. Int._ do SF., arts. 144, 157 e 262; 
e Reg. lnt. da CD .. art. 98;§ 5"). · 

Há. portanto, conflito na interpretação da 
norma constitucional (§-2" do art. 50) nas 
áre~ do Legislaúvo e do Executivo: Enquan
to o Congresso, por suas Casas, entende que 
a competência para decidir sobre requeri
mento de informações a Ministro de Estado 
é de suas Mesas, o Executivo entende que, 
no caso de informações de caráter sigiloso, 
há de se_ aplicar o princípio estabelecido na 
Lei n" 4.596/64, que transfere ao Plenário das 
Casas essa coínpetência. 

À vista desse conflito de interpretação, an
tes de qualquer providência a respeito do pe
dido do nobre Senador Jamil Hadd1}d, no 

·que se refere à configuração do crime de res~ 
ponsabilidade da Senhor.a Ministra, a Presi
dência ... achou por bem ouvir, em caráter ur
gente, a douta Comissão de Constituição, 
Jç_stiça e. Cidadania que. se favorável ao pon
to de Vista do Banco Central, poderá apr~
sentar projeto de resolução introduzindo no 
Regimento Interno novas Qisposições regula
doras do assunto. 

Esta é a decisão da Mesa . 

OSr.JamilHaddad-Sr. Presidente,peço 
a palavra ·pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson,. Carneiro) . 
-::Concedo a palavra ao nobre Senador Jarnii' 
HaCidad. 

O SR: JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, quero que fique 
bem claro que há, f~lta de respeito. do Poder 
Executivo Para é:orn o Senado_ da República". 

Tem V. Ex~ em mãos o parec,er do Banco 
Central feito pelo Sr. José Roberto da Silva. 
Chefe dO Gabinete dei Presidente, e este do
cumento ê encaminhado ao Chefe da Asses
soria Parlamentar do Ministério da Econo
mia. sem que o Presidente do Banco Central 
tivesse a clareza da apor a sua assinatura, 
como fez a Ministra da Economia, Fazenda 
e Planejamento, remetendo ofício para que 
fosse encaminhado ao Senado da República. 

Este é o primeiro item. 
O segundo item se relaciona com o fato 

de que não foi o Senador Jamil Haddad que 
não teve respondido o seu requerimento: a 
Assessoría do Banco Central procurou dar 
uma aUla de Direito à Mesa Diretóra do Sena
do da República, dizendo que a letra fria 
da Constituição não vale porque eles não a 
aceitam! 

A colocação é muito clara, Sr. Presidente. 
Só não entende queq-~ não quer. 

Ein Direito se diz que o parecer de grandes 
pareceristas são dados da seguinte maneira: 
-"Você quer a favor ou contra"? 

Este é o caso. Isso foi contado por um 
dos grandes juristas deste País que dizia: -
"Se quiser a favor, eu dou; se quiser contra, 
eu dou". 

A interpretação cabe. na re<,~-lidade, a quem 
quer enfocar·o problema. 

Sr. Presidente, ·as Mesa..s da Cãmara dos 
Deputados e do Senado da- República pode
rão encaminhar - repito, poderão encami· 
nhar!- pedidos escritos de informações aos 
Ministros de Estado, importando crime de 
responsabiHdade a recusa ou não-atendimen
tõ. no praZo de trinta dias, bem como a pres
tação de informaçõ'es falsas. 

Por outro lado, a Lei que criou o Banco 
Central prescreve claramente no seu art. 38, 
§ z~, o seguinte: 

···o -Banco Centra1 da -R.eplfblica do 
Brasil e __ as instituições nnanceira$ públi
cas prestarão informações ao Poder Le
gíslativo1 podendo·~ havendo relevantes 
motivos, solicjtar sejám man-tidos erii"l-e-

- serva ou sigilo ... 

A -lei que criou o -Banco Cent,r~l. db~ig~ 
a entrega _das informações~ pedindo apena.<t, 
se achar necessário, que aqueles cjue as n!ce
ba as mantenha em sigilo. 

Sr. Presidente, há unia verdade nua é crua: 
não interessa ao Çíoverno dar o nome ·das 
pessoas que sacaram- e não sacaram pouco! 
-dinheiro, porque houve vazamento das in
formações do Plano Brasil Novo. 

Isto é público e notório, por declaração 
de elementos do próprio Governo. E o Xerife 
Turna diz que estavam levantando os nomes, 
para serem denunciados à Nação. 
· Mas, na verdade, isso desmoraliza muíto 
mais ·o Plano, porque houve vazamento. E, 
agora, Sr: Presidente, diz--se que os bancos 
repassaram cruzadOs para cruzeiros- e s6 
quem tem cruzados retirados é a população 
pobre, a classe média, porq'ue as grandes em
presaS deste ~aís nã8 têm mais u~ cruzado 
preso! 
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Sr. Presidente, com cr deyido respeit0 a. 
V. EX", causa estranheza a resposta à questão 
de ordem que I~Vantei, porque- o- Senado da 
ltepública se curva 'a uin parecer-_ do Sr. José 
Roberto da Silva e· reconhece q_üe- errou-. A 
Mesa errou? A Mesa do Senado é Uma Mesa · 
relapsa? É unia Mesa que nela-conhece o seu 
Re9_imento, que nilo conhece a Constituição 
e nao conhece as Ieis? 

Mas,- V. Ex", Sr. Presidente, encamfnliou 
a questão à ComiSsáo de cOnstitulÇ_~O, Justiça· 
e- Cidadania. Confio em que esta Casa .. terá 
a altivez e a dignidade de manter a indepen
dência deste poder, o poder que representa 
a população que-aguarda, avidamente, esse,s 
dados. Quanto ao chamado Plano Collor, ho
je e!C só tem .54% da população ao seii lado 

·e-, no entanto, tinha, há um mês, para· gáudio 
dos que o apóiam, Hnoventa e tantos por cen~ 
to''.- Por essas e· outras·, a população quer 
saber, e a ~r" Ministra vai ter q_ue dizer; quais 
foram os saques. 

. Sr. Presidente, estou contristado~ a própria 
lt!gislação, a própria lei que cria o Baflco Cen
_traf prescreve-que- as informações serão pres· 
· tadas.;. apesar disso, a Minísfra e sua- Asses· 
. soria se- recusam (:10rque· não foi aprovado 
o recnreriinento pelo Plenário dO Senado. 

, Vou reiterar o requerimento, repita:. e V~ 
Ex" tem duas opções:-acolhe o enquadiamen
to. da Minístra, de acordo com o an. 50, § 
1J da Constitufç_ão -e· de_ acordo com o art. 
216 do Regimento fntemo do Sena_do Fede
ral, o~ então, acolhe o_ pàrecer do Banco 
Central, reconhe~ndo~ e~ conse'l..úéncia-, 
que- a douta Mes~ errou~ e- submetendo,. a 
seguir, o· requerimento ao Plenário, porque 
a população f:?rasi!eira quer saber· quais são 
os SenadO~s ·que não permitem que- essas 
jiúormaç~es sefam passcrdas à casa. 

Assim; estou comunicando a V. EX", s-r. 
Presidente, que- darei entrada,_ do mesmo· re-
querimento de informaç_ões para que seja' vo
tado pelo Plenário, caso neCe$áriO. (Muito· 
bem!) 

O Sr. Manrfdo Corrêa-- Sr. ,Presiderite,· 
peÇo a palavra pela ordem. 

o·.SR..PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ÇbncedO a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PPT -DF. 
Pela ordem. Sem reviSãO do orador,)_ ""';""'Sr. 
Presiden~e, V. Er fá- decidiu a questão de 
ordem e, regimentalmente,_ não cabe maiS 
nenhum recurso. 

Peço a palavra, todavia, para fazer peque-
nas ponderações-. , . 

. Na verdade, o art . .SO, §' 2", 4o texto consti.: 
tucional, é claro: hoje, é- da Mesa a compe
tência. para encámirlhar os requen:rtieiucis 
aprov,ados para as autoridades que devem 
prestar informações. 
. A Lei do Mercado de Capitafs, que· aqui 
criou o Banco Centrai, na verdade,_ no ·caso 
eSpecífico· da quebra de sigilo, exige~ qae-ãS 
·".aUtorizações devem ser feitas pélbs Plenários 
das respectivas Càsas:. da Cãinara ·e- do Se
nado. 

OCorre que-; com a· advento do texto consti
tucional, aquela regra da lei que"cri:oil o Ban
co central, não prevalece-mais. No entanto, 
SI-. Presidente, no caso específico da interpre
tação-do§ z~ do art. 50 da Constituição, quer
me ·paiecer que- v-. Ex· resofveu apropria
dãmente a; questão áe ordem, porque não 
podemos generalizar os requerimentos apre
sentados para que-as autoriQades prestem in
fOrmaçOes em matéífas slgBOs-ãS da mais alta 
iinporfã'ncrn·parao Estado. Então, não pode-
mos,· aósOlulamente,_ sem- Um controle, per~ 
mit:if, por-exemplo, que·, no-caso de um con
ffito. na fiip6tese áe uma tensão de fronteira, 
~velar a existência dO número-de contingen~ 
te 'milirar ali presente. 

Então, se justifica Inteiramente que haJa 
um provimento de natureza legal para auto~ 
tizar o Regimento como devemos nos com~ 
portar nessa situação-. Todavia, no caso espe~ 
cífico do noóre Senador Jamil Haddad, quer
me parecer-, dã.ta venia, Sr. Presidente, que 
a sua decisão -sobre a questao de ordem guarw 
da total pertinência e- deveria ter sfdo provi
da·. Por qtle'"'?' Porque a lei que- criou o Banco 
Central tem um nível hierárquico bem infe
riOr ã C'Onstifulçao. Na verdade, o que a Mi:w 
nistra fez foi dar uma interpretação, digamos 
qae- mais lhe favorecesse- para não encami: 
nhar ao Senado as informações que- o nobre 
s-enador Jamíf Haddad req_uqta, que é, exa
tamente. apresentar o número- dos saques. 
inclusive __ d_oS"SaqUes que ~erfam sido feitos. 
mi vigénciã ja' dO Plano e que terfam vazados 

·durante a publicação ~e todo o cOntexto dO' 
pacOte econ6mfuo. 

Q que me- parece-e que a' Ministra, na ver.:. 
óade, deu uma interpre~ação totahnénte erra~ 
da ao dispositivo e-S:. EX" deveria ter apresen-· 
tado essa relaç_ão. ' 

Agora-, no que tange,_Sr.'Presídente, à in
terpretação literal do § zo do arL 50 da Consti
tuiç_ão, parece--me-que-V. EX" tem toda razão. 
É .Qteciso que a COmissão de Constituiç_ão, 
JustiÇa e-Cicfãâàri:ia. exartn'he, sugerindo, in
clusive, se for o caso, até UtrJ. projeto de reso-
lução, para modificação- do te-xtp dp nosso 
Regimento Interno. Mas, no caso, repito, es
pecífico da Ministp. de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento, S. EX~ crfou uma 
evasiVa .e- não- q~fs dar a infõrmaçã"o que· 
constitudOnalmente, está'pbrigada a dar. 

A soluçã;o, do ponto de vista genérico, fora 
esse caso espectlícO, foíàadã adequadamente 
por V. Ex· ,.Sr. Presidente. 

Era o que· tib.ha a· dizer, Sr. Presidente. 

. nsl'._Jamil Had:dad--Sr. Presidi!;nte, peço 
a, palavra pelá. or(jem. 

O SR. __ PRESIDEN'l]J: (Nelson Carneiro) 
-Voud3r:.a V. E" a oportun~d:lde de recor
rer. se for ó ca:só, ~ acoido_ com o Regj
mento. 

··0':-Regimentó no seu··art. 408, estabelece 
a seguinte_ 

_ ... ffavé:ndo ~ecurso para o Plenáno, 
sob decisão.da Me!ia çmguestão·de Or"'· 
deni. e- lícito ao. Fresjdente· _splicita.r a 
,audiência-dâ CoÍÍ!iSsao .de -Co'nstituiÇ.ão, 

Justiça e Cidadania sobre a matéria. 
quando se tratar de interpretação de tex~ 
to constitucíona[ 

§ 1" Solicitada a audiéncíil, ffca so
brestada a decisão.~· 

Ora, 'a que fez a Mesa? Antes não havia 
necessidade do recurso perante o Plenário. 
porém, a Mesa se antecipou. e pediu o pro
nunciamento da Comissão de Cons.ti~uiç_âo, 
Justiça e Cidadania para que, então, estri
bada nesse parecer, possa decidir, com ampla 
visão dO problema. V. Ex". há pouco tempo, 
fez_ um brilhante· discurso em que- defendia 
os. médiq>s, tão duramente atacados ness~ 
momento. 

Mas, quero defende-r os pareceristas, nobre 
Sanador Jamil Haddad. V. Ex· citou o que 
os pareceristas perguntam: .. V. Ex· querom 
parecera-favor ou contrar··tporqueV. EX" 
é médico e não conliece os pareceristas. Os 
pareceriStas que eU conlieci, com q_uem con
vivi nos quase 50 anos da minha vida política, 
como, por exemplo, Carlos Maximiano e Or
lando Gomes, são homens que brilharam na 
seara jurídica brasileira, recusaram sempre 
aqueles pareceres- que- não podiam dar~ por 
mais vultosos q!]e fossem os honorários que 
lhe fossem ofereddos. De modo que quero 
defender a classe- _dos pareceristas que são 
homens ilusties e- V. Ex· tem ao seu lado 
um liomem qut!-pode depor sobre isso. o no~ 
bre Senador .Mauríciq_ Corrê a. Vamos deixar 
os pareceri-stas e· volteÍnos à questão de or
dem. A audiência da Comissão, quero !em~ 
brar a V. Ex".- apenas- antecipeí. POr quê'? 
Porque· fiá' um conffito entre uma lei anterior 
à COnstituíÇ_ãa e· a- Constitu-ição. E aquelas 
leis que nãO colidirem com a Constituiç_âo 
estão errr vigor:. É um princípio de Direito. 
A Comissão de Constituiç_ão. rustfça e Cida· 
dania val.dfzer se há:essacolisão~ e, na-CCÍlf.. 
são, qual é a medida que se deve tomar. 

Portanto, a Presidéncia não examinou o 
mérito, a Corhis_sã_o não disse q_ue a Ministra 
tem ou não razão·, apenas pediu o pronuncia
mento do órgão competente da Casa, que
é-a ComiSs<fo de Constituição, Justlç_a e- Cida
dania. Caso V. Ex" queira recoirer; pOderá 
fazê-lO, mas terá a mesma decisão da: Mesa! 
V:oltará.à CbmfsSão de Constituição, JustiÇ_a 
e- Cidadania para opiilar. A Mesa apenas se 
antecipou a um recurso desnecessário, 

0-Sr.-~flmil Had~ad~-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ~ràem. 

O SR. PRESIDENTE (NelsOn CarneirO.) 
--Tem.a pafavra V. Ex:' 

.O SR. JAMIL HADOAD (PSB- RL Pela 
órdem-. Y-Sr. Presidente, no pronunciamen• 
tà:que Uz a 'respeito dos problemas da saúde, 
eu:- disse .que existem bons e maus médicos-. 
Existeín excele.D;tes. pareceristas, como exis
tem também pessoas do B'anco Central, as 
quais não conheçp, e· q_ue-pretendem- serpare~ 
ceristas e que- vem aqui apresentar argufi!eti-
taçõ<i:~ falaciósas. No entanto, V. Ex• enteii:· 
deu q'ue- ~stou querendo atingir a todos os 

- pareceristas. 
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O SR. PRJ;:SlDENTE (Nelson Carneit:o) 
-V_. Ex~ se referiu aos pareceri:-;ta.<> em geral. 

O SR. JAMIL HAODAD - Seria o caso 
de dizer que todos os COlegas, todoS os médi
cos são maus médicos ou são bons médicos. 
Estaríamos generalizando, o" que seria um ab
surdo. 

Quero dizer a. V. Ex•, que não tenho como 
deixar, pois V. Ex" encaminhou â Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania após a 
sua fala. Mas a conclusão será o -enquadra
ffiento por desrespeito ao dispositivo consti
tucional, ou não. Se a Comissão de-Consti
tuição, Justiço! e Cidadania, composta por ho
mens de saber jurídico, entender qUe é cor· 
reta a colocação, eu desde já afirmo a V. 
Ex• que encaminharei outro requerimento ~ 
Mesa no sentido de que o a<>sunto seja subme
'tido ao Plenário do Senado, puru que, então, 
numa votação às claras e 'aberta, cada um 
possa dizer se julga ou não que a Ministra 
deva remeter as solicitações requeridas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Volto a dizer que a Mesa não discutiu 
o mérito do requerimento e nem a declaração 
da Ministra; apenas pede à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania qUe verifi
que se há tim conflito a ser resolvido entre 
a lei anterior e a Constituição vigente. Se 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania opinar pela ausênçla desse conflito e 
peta prevalência do' texto (!()nstitudonal, mui
to bem! Será essa a decisão da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cídadania que _o Ple
nário examinará. Se a Comissão entender que 
não há conflito, que uma lei anterior pode 
se ajustar ao texto atual sem necessidade de 
imputar desobCdiência a·quem a invoca, qual
quer que seja o Ministro, a um requerimento 
dessa natureza, então, a própria decisão da 
,Cornfssão poderá sugerir a reforma do Regi
menco. 

E isSO não há de ser o Presidentc-.que vai 
' fazer a reforma do Regimento, sem uma ba

se. 
A Mesa pediu, e em caráter de urgência, 

o parecer da douta Comissão de Constitui
ção,. Justiça e Cidadania, que, se favorável 
ao ponto de vista do Banco Central, apre
sente projeto de resolução, introduzindo, no 
Regimento Interno, novas disposições regu
ladoras do assunto. A lei existe anterionnen
te à nova Constituição, coino existe, lembrou 

-o Senador Maurício Corrêa, são as dispo· 
sições de interesse da segurança nac!ional, que 
também limitam a aça.o-das Mesas da Câmara 
e do Sen!!do, sob pena de, amanhã, termos 
aqui requerimentos perguntando -quantos ca
nhões temos na fronteira tal e tal, quantos 
soldados estão em outra fronteira. É por isto 
que a Mesa não errou, quando submeteu sua 
discutida opinião ao exame de um órgão téc
nico mais douto, mais elevado, mais técnico, 
antes de decidir a controvérsia. 

O Sr. Jósé Ignácio Ferreira - Sr. Presi
dente .• peço a palavra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
. -Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. JOSI': IGNÁCIO FERREIRA (PST 
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, sem querer, naturalmente, 
discutir a decisão de V. EX\', até por que a 
apóio, mas usarei a palavra apenas para fazer 
uma consideração, tendo em vista a figura 
do Sena-dor Jamil Haddad e o fato da reali
dade deste Governo. 

Quando o _Senador Jamil Haddad insiste 
sejam prestadas estas informações, o que está 
colocado é que a Ministra não prestou as in
formações, e se respaldou no texto da Consti
tuição Fede"ral, art. 50, na questão da convo
cação, que diz: ''"'-importando crime de res
ponsabilidade a ausência sem justificação 
adequada''. 

A seguir, o § 2": 

"As Mesas da Câinara dos.De-putados 
e do Senado Federal poderão encam'i
nhar pedidos escritos de informação aos 
Ministros de Estado, importando crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não-a
tendimento no prazo de trinta dias, bem 
como_ a prestaç-ão de informações fal
sas." 

É _evidellte, Sr. Presidente. que aqu1 tam
bém_ a _ _r_ecusa é_ imotivada. É óbvio, não se 
poderá, afinal de contas, dentro de um siste
ma _em qu_e há toda uma bierarquiza·ção da 
lei, se ultrapassar uma disposição impeditiva 
de I e! para a prestação dessas informações._ 

.Sem querer entrar no mérito do a$sllr;tt0, 
quero dei){ar claro que, se não houvesse este 
dispositiVo impeditivo -da Lei n9 4.596· ou 
4.595, de 1964, a Sr• Ministra teria prestado 
essas informações. 

O que tem marcado o Governo é exata
m-~n~ _esta transparência que ele quer de to
dos os seus atos. E agora, _evidentemente, 
tivemos um exemplo recente na. questão dos 
índices de_inflfl._çãg_, 

Pois bem, não há maquiagem alguma. Fa
IQu_-~ _ __e_m__intlação zero e agora se fala em 
3.1, ou 3 e qualquer coisa. Por quê? Porque, 
na realidade, é o que se apresenta- e clara
mente- sem qualquer retoque para a popu
lação. Então, se diz agora que a ióflação co
meçou, e demarrou, e tudo o mais. De ma
neira que quero deixar claro _que, superado 
esse obstáculo, não bá por que o Governo · 
não prestar as informações SOlicitadas. Aliás, 
até os jo_rnaTs têm diVulgado que o Governo 
deseja assim proceder. 
. Não há nenhuma ~.azão que não seja essa 

a invocada pela Sr" Ministra para que tais 
info-rma_ções não sejaní prestadas. De manei
ra_.que a Comissão de Constituição, Justiça 
e_ Cidadanfa naturaimente havei-á de exami
naru-assüfito, e, se for eSte-o eritendimento 
fayorável â interpretação do Banco Central, 
então a_ Comissão de Consüttiição; ·Justiça 
e_ Cidadania pode: como V. Ex• bem colocou, 
apresentar pr~jeto de resolução, introduZin
do, no Regimento do Senado, novas dispo
siçõeS reguladoras do assunto. 

V. Ex' agiu corit absoluto bom senso, com 
sabedoria, como, aliás, é próprio de V. Ex•, 
e tenho a impressão de que exatamente o 
foro adequado é a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. -

O SR. PRESIDENTE' (Nelson Carneii"o) 
- V.amos encerrar a- solução dessa _questão 
de ordem, esclarecendo que a Mesa não exa
minou o mérito da resposta da Ministra. O 
que a Comissáo de Constituição, Justiça e 
Cidadania vai opinar é se a lei que regula 
o sigilo bancário conflita·ou não com a Con~ti
tuição. Caso conflite, qual vai prevalecer? 
A Constituição. 

Se entender que os dois textos podem har
monizar-se, haverá necessid<lde de alteração 
do dispositivo regimentaL 

A terceira questão de ordem foi também 
suscitada neste Plenário, não só pelo nobre 
Senador Alexandre Costa como também pelo 
ilustre Senador Cid Sabóia de' Carvalho. h 
a: questão referente à nomeação do Gover
nador do Amapá. 

O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
resumiu a questão de ordem com as seguintes 
afirmações. Primeiro, que era necessária a 
presença do Presidente do Senado para resol
ver a questão de ordem suscitada. 

Neste ponto, -com o maior pesar- a 
Presidência não pode acompanhar S. Ex", e 
não pode acompanhar porque Presidente é 
aquele que preside a sessão no momento e, 
se não fosse assim, o Senado ficaria numa 
situaçãO" muito difícil, porque a Constituição, 
quando fala no Congresso, diz que ele será 
presidido pelo Presidente do Senado Federal. 
Se o Presidente não estiver presente, ou qão 
haverá sessão do Congresso Nacionar Ou ele 
não poderá ser substituído pelo Prímeiro-Vi
ce-Pr'esidente e ou Segundo Vice~Presidente 
da Casa. 

E também quanto ao fato de ser implícita 
ou explícita a decisão, que_ foi a segunda ale
gação, tenho em mãos as notas taquigráficas 
que certamente S. Ex~ não conhecia no fio
mente em que (ez a argüição. 

Dizia o Sr. Presidente Pompeu de SoUsa: 

"A atitude da Mesa traz uma decisão 
implícita, a Mesa rende-se à douta sabe
doria da Comissão_ de CoÍlstituição, Jus
tiça e Cidadania, expressa por ampla 
maioria de votos, uma vez que V. Ex~ 
-retirando-se ao nobre Se~ador Jutahy 
Magalhães - se declara voto solitário 
na Comissão"~ 

Embora tenha sido dita "implícita", é tão
eXplícita a decisão que a Mesa não p-ode..d_ar 
acolhida à questão de ordem de V. Ex• 

Resta a terceira qUeStão, que é a preseri.ça 
de quem argúí a questão de ordem, para que 
possa tomar conhecimento da decisão da Me
sa. 

Ora, a questão de ordem, pelo Regimento, 
é urri ato instantâneo. O Senador levanta a 
questão de ordem, que pode ser impugnada 
ou contestada por outro Senador, e o Presi
dente decide na hora. Esta é a regra geral 
da questão de ordem, ou seja, pressupõe-se 
que quem levantou a questão de ordem esteja 
presen.te para, querendo, valer-se do recurso 
que o próprio Regimento lhe faculta. 

Esta tem sido a orientação, sem qualquer 
exceção, da Mesa qu~ presido. 
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Vou citar apenas três fatos, três oportu
nidades~ 

Quando o nobre Senador Maurício Corrêa 
levantou ruidosa questão de ordem sobre o 
Governo do Distrito Federal, somente pro
feri a decisão quando S. Ex" estava presente, 
para que ete pudesse recorrer ou não de mi
nha decisão. Isto porque a decisão não foi 
tomada no ato; se o fosse, e se quem a levan
tou não estivesse presente, evidentemente, 
que a ela tinha renunciado. Mas como não 
foi decidida no ato, tornava-se indispensável, 
a meu ver, a presença do nobre Senador Mau-
rício Com~a. --

Mais tarde, surgiu aqui outra questão de 
ordem, do nobre Senador Raimundo Lira. 
E também aguardei a presença de S.· Ex· em 
plenârio, mandei convocá-lo em seu Gabi~ 
nete, para que S. Ex• soubesse _a decisão que 
ia proferir, a fim de que pudesse valú-se do 
direito de recorrer, já que a decisão não seria 
proferida no momento em que o ilustre cole
ga su5citou a questão. 

Finalmente, hoje o Plenário vê. Aguardei 
o Senador Jamil Haddad para responder à 
sua questão, já que não tinha decidido na 
hora, e permitir que S. Ex•, inconformado, 
pudesse se valer do recurso regimental. 

De modo que a Mesa não revê a decisão 
do Senador Pompeu de Sousa, Presidente da 
Mesa com todos os poderes, no mérito, mas 
abre a S. Ex·, o Senador Alexandre Costa, 
se o desejar, a possibilidade de recorrer o 
Plenário da decisáo proferida pela Mesa, aco
lhendo a decisão da Comissão de Constiwi
ção, Justiça e Cidadania. 

A decisão, nobre Senador Alexandre Cm;.
ta, é no sentido de acolher o parecer, de ratifi
car a decisão do Presidente Pompeu de Sou
sa, já que S. Ex· agiu na plenitude do direito 
de presidir esta Casa, manter a decis~'?· j~ 
que não a investigarei no mérito, sob pena 
de um Presidente ser o corregedor de outro 
Presidente. Respeito.a decisão tomada pelo 
Senador Pompeu de Sousa e a submeto 'ao 
exame do nobre Senador Alexandre Costa, 
que levantou a questão de ordem. Se S__Ex" 
se conformar, está encerrado o problema. _ 

O Sr. Alexandre Costa -Sr_._ .Pre_siãente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE -(Nelson Carneiro) 
- CQncedo a palavra a V. EX• 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidénte, V. Ex~ escolhe uma tarde 
de terça-feira, de clima frio no Plenário, para 
decis6es fortes e quentes. ArgUmenÚt que o 
Presidente é aquele que preside a sessão, e 
que as questões de ordem, naturalmente, se
rão· respondidas na hora, para dar oportu· 
nidade ao autor a recorrer ora para a Comis: 
são de Constituição; Justiça e Cídadanlã, ora 
para o Plenário. Acontece que a minha ques~ 
cão de ordem não foi respondida na hora, 
V. Ex' pediu tempo, o tempo necessário para 
que pudesse fazer consultaria da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Apenas 
consultoria. V. Ex~ viajou, eu tanlóém viajei, 

apenas dois dias -de vi' agem, e-, quando cht!
guei, o substituto de V. Ex' já havia decidido 
a questão de ordem, sem que eu tivcss_e a 
oportunida~~ de apelar para os dois fóruns 
a que tenho direito. 

Não quero contestar a decisão de V ._Ex" 
Acho que V. EX' não pode mesmo desfazer 
o que fez o Presidente que o substituiu, mafi 
eu pergunto: o que me resta? Só o Plenário? 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania não? 

Ora, V. Ex• sabe muito bem. antigo polí
tico, Parlamentar dos mais ilustres desta Ca· 
sa, em sabedoria, em conduta, que as deci· 
sões sãoAuase todas políticas, ao sabor dos 
interesses, quase todas dos intere-sses da mo· 
menta; aparecem os pareceres, há até quem 
se ofereça para dar os pareceres. Parecere~ 
muito à semelhança- e nisso não vai ofensa. 
a companheiro nenhum- daquela figura do 
panfletário de província que, chamando seu 
jornalista, disse: "Hoje é véspera de Natal. 
escreva um arti,go sobre Cristo". Ao que o 
jornalista rCs):)Orideu: a favor ou contra? 

A realidade. Sr. Presidente, é que fizeram 
do Amapá um problema nacional; que é in
consfifuCíonal é,- todos sabem, até os autores 
de artigo_s em jornais, que é inconstit~cional, 
porque quem ouviu a palavra autorizada de 
um jurista, como o é o Senador José Paulo 
Biso], durante duas horas nesta Casa, disse
cando o art. 14 da<; Disposições Transitórias, 
mostrando que artigo de Disposiçõ~s Transi
tórias não pode ser subordinado a leis com~ 
pfcmentares, não pode ter dúvidas. Nem ele 
foi co~batido aqui ab~olutamente sobre isso; 
os que o ouviram o fizeram com o maior 
respefto, cOm a maior atenção, foi uma aula 
segufa, uma aula certa, uma aula baseada 
nas letras jurídicas. 

Se disserem, se querem dizer que o Amapá 
deve ser bloqueado para interesse nacional, 
posso até compreender. Já compreendi ou
tras incursões sobre a Constituição em nome 
do interesse nacional; .e foram várias; essa 
seria mais uma. E eu, com tantoS anos de 
vida pública, testemunho de quantas e quan
tas vezes_ passou-se por cima dessa Consti
tuição, de uma mais velha e não dessa meni
na-moça de pouco mais de dois anos, talvez 
até compreendesse que o Brasil é maior do 
que todos nós, que o interesse nacional deve 
estar acima de leis que possam estar erradas. 
Mas não acredito, Sr. Presidente, que um 
simples Governador do Amapâ S!!ja causa 
para -que se tnutile a Constituição em nome 
do i_ntereSse n~cional. 

Não sei, Sr. Presid6nte, mas v ;·residente 
da República, por certo, um homem de muita 
vontade - certa ou errada -, mas compro
vadamente de muita vontade, sabe que tenho 
razão; sabe que um Parlamentar tem obriga
ção de Juta_r por uma Carta, que é a Carta 
Maior do País. Ciuta', para cuja elaboração 
assistimos - porque todos nós fomos mem
bros - à Nação gastar milhões e milhões 
de cruzados, nem se sabe o quanto foi gasto 
para que ela fosse, boje, a Constituição do 
Brasil, para ser, não digo rasgada, mas digo 
um termo mais brando, atropelada por uma. 

coisa pequena, uma coisa setn significação, 
uma coisa que os homens públicos, habitua
Jos às lides pública~ e aos interesses nacio
:mis, podiam saber que, não sendo interesse 
nacional, não sendo interesse do povo brasi
leiro, sendo apenas o interesse eleitoreiro de 
um Estado, jamais, jamâis um Governo no
·vo, um Governo de quem o Brasil precisa 
muito, poderia compactuar, aceitar que se 
ferisse a Constituição para poder nomear um 
governador de sua preferência. _ 

Disse a V. Ex•, disse à Casa que nada tenho 
de pessoal contra qualquer governador indi
cado, nem do Amapá. nem de Roraima, ou 
de qualquer outro lugar qu_e _o Presidente_ 
queira nomear. Cabe a Sua Excelência esco
lher, é um cargo que lhe cabe escolher, mas 
cabe a mim vigiar que seja tudo feito dentro 
da lei, exatamente dentro da lei. E o Presi
dente, para governar o Brasil. para tornar 
o Brasil forte, para salvá-lo, cqmo diz que 
vai fazer, não precisaria passar a tufelar a 
Constituição, nomeando apenas um gover
nador de sua preferência. 

Con:i.o maior respeitO, para cumprir a mi
nha tarefa até o fim, não desejo deixá-la no 
caminho, quem recorrer à única fonte que 
ainda existe, ao único fórum, que é o Plenário 
desta Casa, da decisão de V. Ex; 

O Sr. Cid Sabóia de Carva.lho- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pela ordem.)- Sr. Presi~ 
dente, V. Ex", além de ser- ocasiQnalmente 
o Presidente do Senado, é um Parlamentar 
que merece o máximo de respeito.~. se não. 
houvesse chegado a essa posição, esse respei
to estaria intocado, porque o seu passado já 
justifica a sua autoridade de Parlamentar e 
dá força âs suas decisões. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Mas não poderia o Senador que fala diante 
de V. E~ furtar-se a algumas considerações 
pela ordem. Eu gostaria de solicitar a V. Ex· 
que meditasse oornigo, que há uma diferença. 
muito grande em ser.o Presidente do Senado 
e presidir uma Jeunião do Senado. Repito, 
eu diria ,que há uma diferença muito grande 
em ser o Presidente do Senado, como V, Ex• 
o é, e presidir a reunião do Senado em substi
tuição ao Titular, quando este se ausentar 
por alguma razão-. O Presidente do Senado 
tem muitas atividades que não podem serre
solvidas nem- assumidas por esse substituto 
eventual, principalmente não sendo o Vice
Presidente do Senado. ~eja V. Ex" as suas 
fuiições Presidir reunião para V. Ex· é 6 que 
há de mais simples, o mais complexo é estar 
no seu Gabinete, é dar. as soluções adminis
trativas e, nuina outra hip9tese, exteriormen
te falando, é a representação do Poder; que 
é exercida pelo Presidente da Casa. Então, 
não é tão simples assim. 
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Entcndo,_eu, Sr. Presidente, que a questão 
de ordem é formuJ.ada não ao Presidente oca
sional, mas à Presidé~ia do Senado, como 
na Câmara é formulada ao Presidente da C:J
mara dos Deputados. Mas tudo isso está su
perado a partir do momento em que Y, Ex" 
fez_ a ratificação. E_ foi para isso que_ apre
sentei a questão de ordem. V. EX'' esqueceu~ 
talvez, que na minha fala eu acentuara bem 
que desejava que V. Ex· ratificasse a deciSão; 
isso estâ. bem daro na minha questão de_ or_

dem. E V. Ex" o fez, atendendo à minha 
questão de ordem, para negá-la. 

E também gostaria de dizer, Sr. Presiden
te,. nós que somos veteranos nessa arívidade 
de_ Direito, defendendo questões as mais 
complexas, que a forma é muito importante 
no Direito. E que as coisas implícitas não 
vão bem nos decisórios Jurídicos. Tudo tem 
que- s~-claro. E toda decisão tem que ter 
forma, como V. Ex' acabou de fazer agora. 
Tem que ter uma forma. A PrcsidCncia do 
Serrado ratifiCa a decisão dO -Presidente de 
então, S,enador Pompeu de Sousa. É assim 
que- se- faz, com essa clareza, como V. Ex• 
acabou de adorar. 

Não poderia, Sr. Presidente, uma questão 
dessa monta, dessa envergadura, dessa im
portância, ter aquel<i-dccisão que foi adotada 
pelo nobre ~enador Pomp~u de Sousa,' que, 
por uma questão ética, gosta muito de esperar 

.porV.E:c> 

Isso que V. Ex• falou, que o Presidente 
é-aquele- que está dirigindo a rçunião, o pró· 
prio Senador Pompeu de_ Sousa. se aceita is
so, deixa-se dominar por um sentimento ético 
dos mais louváveis, e sempre espera pela de
cisão do Titular, submetendo as questões à 
decisão de y. EX-" Nisso S. Ex-, mostra que· 
é um homem sério, que é um homem ético. 
Essa questão aqui, S. Ex ... a decidiu, porque 
en~J?-dei.J que a matéria, vindo da Comissão 
de Constituição, Jt.istiça e Ci'dãdãniajá estava 
muito bem informada e não era necessária 

. aquela espera, daí por que S_. Ex:- fugiU da 
sua habitual cautela e ousou a decisão No 
entanto,'afezserri esse cUidado, que som~nce 
V. Ex~ está tendo agora, ao ratificá-ta. 

Não estou criticando o meu dileto Compa
nheiro Serrador Pompeu de Sousa, por quem 
tenho uma amizade muito profunda e uma 
admiração muíto maior. Não é nada disso, 
aqui tudo se reveste aos casos formaís, tudo 
aqui- é fOrmal. 

Sr. Presidente, na verdade, V. Ex• decidiu 
muito bem a questão de ordem ao rãtificar r 
a decisão do Senador Pompeu de SoUsa~ esta 
não. deveria ser revista por V. Ex•, já" que 
confiou a Presidência dOs trabalhos a S. Ex'~ 
que; uma vez, na Prcsid.Cncía,._dccidiu a ques
tão de ordem. Seria, novamente, não a qUes
tão de (e_galidade~ mas, outra vez, uma ques
tão éfíca. V. Ex~ devolVe_ um tratamento ético 
a quem o- traia eticamente muito bem. 

Sr. Presidente, louvo V. Ex" pela decisão 
adotada neste momento. 

O Sr~ José Ignácio Ferreira - Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRE;SIDENTE (No;t>on Carneiro) 
- Co~ a palavra V. Ex· 

O SR • .[OSÊ IGNÁCIO FERREIRA (PST. 
- ES- Pela ordem. Sem reviSãO do orador.)-
-Sr. Presidente,.a questão de ordem levan-
tada pelo eminente_ Senador Cid Sabóia de 
Càrvalho, na sessão anterior, claramente e 
a meu ver, veio a destempo porque não havia 
falta de ordem, não havia o q_ue ordenar. 
A questão estava, a meu ver, inteiramente · 
vencida e não tinha por que, sequer, ser ar· 
güida nova questão de ordem. 

Quando o eminente Senador Alexandre 
Costa levantou a questão de ordme, argüiq.do 
a lnconstitucíOnalidade do ato de exonera
ção, pelo Presidente da República, do Gover
nador do Amapá, V. Ex• não decidiu. Sobres
tou_ o assunto e o encaminhou à Comissão 
de Consiituiçoão, JUstiç_a e Cidadania, sob a 
forma de consulta. A Comissão de Consti
tuiç_.ão, Justiça c Cidadania examinou a espé
cie, decidiu q_ue era constitucional o ato do 
Presidente da Repúb!ica e enviou o assunto 
decidido ao Plenário, que estava aqui reu
nido. 

'I A Presidência do Senado Federal, é evi-
dente, não se personaliza, e estava ocupada 
por um substituto de V. Ex·, o eminente e 
digno Senador Pompeu de Sousa -que era 
o Presidente da Casa e decidiu a questão de 
ordem_ 

Ao re_ceber a espécie com a consulta res
pondida da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, eminente Senador Pompeu 
de S.ousa, Presidente do Senado Federal, de
cidiu a questão de ordem e iemeteu o pro
cesso- de volta à Comissão de C0Itstituiç8:o, 
Justiça e Cidadania-- veja V. Ex· aonde vou 
chegar-•. que, de novo, se reuniu, e- por 
quê1 Porque o Presidente da Casa havia diri· 
mido a espécie e remetido de volta o proces: 
so, já para ser examinado inclusive nas quesp 
tões de inconstitucionalidade., juridicidade ·e· 
mérito. Sabatinado o indícado pelo Senhor 
Presidente da República, seria depois votado 

_Q seu nome. E foi o q_ue ocorreu. 
""A Comissão fez tudo isso, culminando com 

a.- aprovação do nome indicado pelo Presi
dente da República, a úm de que, depois·, 
seja submetido a Plenário, para a sua aprova
ção ou rejcíção: O ato é_ complexo, precisa 
da presença do Senado para que a 'nomeação 
se dê. O Presidente apenas faz a indicação 
e-só vai nomeá-·fo q.eeoiS. 

Quanto ã questão de ordem do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, S. Er- entende que 
a Presidên_çia é f!ersonalizada. Evidentemen
'*e,._ pela minha óptica, respeitando o. seu en
tendimento, ,gareCe-me eq_U:ívocp.da a apre
ciaçao de S:. EX.·, q_ue é um On1liante jurista 
pessoa a quem-respeito, a qÜemcontinuo ren: 
dendo permanentemente as minhas homerra· 
gens. Entendeu tamBém que fãltou a pre
sença- do Senador Alexandre Costa, que: sus_
tentou essa q_uestão com muito brilho, mas 
me-parece também que S. Ex~ haverá. de com
preender que a- sessão não poderia ficar à 
espera-de S: Fx~, um ilUstre e respeftável Se
nador, que é realmente uma das figuras mais 

eminentes.desta Casa~ mas que não se encon
trava aquí naquela ocasião. 

Sr. Presidente,._ vej_a por:que fiz ~ssas colo! 
cações. V. Ex· agora decide uma questão de 
ordem, quando, a meu ver, não parecia haver 
razão para que ela fosse sequer argüída. Não 
havia nada de anormal, a matéria corria nos 
trilhos normalmente e questãÕ de ordem, 
portanto, não teria cabido. Mas V. Er,_ao 
invés de se manife~1:ar preliminarmente,_ en-
tendendo que não seria caso de questão de 
ordem,_a decidiu. E, ao decidi-Ia. ratificando 
- a decisão do eminente Senador Pompeu 
de-Sousa~ V. EX' abriu condições para o oCor
rido, ou seja, recorreu-se- para--o- Plenário, 
este vai se pronunciar sobre __ o assunto. 

Veja V. Er o que pode acontecer: diante 
do recurso do eminente_ Senador Alexandre 
Costa. 

A matéria já foi dirimida pelo Presidente 
em exércíclo, o emineitte Senador Pompeu 
de Sousa e~ depois, por V. Ex~ Portanto, tra
ta-se de uma questão já decidida. Veja o que 
V. Ex' decidiu hoje, ratificando a decisão do 
eminente Serrador Pompeu de Sousa. A ma
téria é ·constitucional, inclusive_ porque não 
caberia - V. Ex· não disse isso, mas está 
implícíio -ao- se-riado Fedf:ral se travestir
de Poder JudiciariO-para decidir da c-onstitu
cionalidade de um ato do Presidente da Re
pública, porque-o- ato de demissão, o Senado 
Federal não participa, isto é, do ato de exone--
raglo, porque demissão é pena. Aliás, a ri"gor 
ao que se- falou, devia ter sido a questão me
lhor apurada, para ver se se tratava de que-s
tão de demissão ou exoneração. Mas o Sena
do Federal não participa deste ato de_ exone-· 
ração, porque- não se trata de aro complexo. 

Logo, V. Ex.~ acabou de decidir que o ato 
de exoneração dO Senhor Presidente_ da Re
pública nada tinha de inconstitucional, por
que- assim a COmissão de Constituiç_ão, Jus
tiç_a e Cidadania entendeu, a meu- ver, até 
ultrapassando os seus limites. Porém, se o 
Plenário, hipoteticamente, decidir ao contrá
rio do que entenderam V. Ex· e o:- Senador 
Pompeu de So.usa, estaremos realmente num. 
nó- de mariD:hefro, sem saída, porque a Co,.. 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
já se posicionou a respeito, dizendo que- é 
constirucíonal o entendimento do Senhor 
Presidente da República, aliás, em sintonia 
com._o entendimento do próprio Supremo Tri
bunal Federal, que negou a liminar e afirmou 
a validade, a legalidade e a conjitituciona
tidade do ato do Senhor Presidente da Repú
blíca. 

Muito bem!_Se o Plenário do Senado enten
der que V. Er não tem razão, o que vai 
acontecer? Não seicomo nos sairemos dessa~ 
não seí como vai ficai: O quadro para ser diri
mido,_em última instância,. e por V. EX" mes
mo. Por quê?" Há uma decisão da Comissão 
de Constiruiç_ão, JustiÇa e Cidã.dãnia, tomada 
inicialmf:nte pela constitucionalidade do ato 
do Senhor Presidente da República. Esse_ pa
recer veio a Plei:tário e ó Presidente do Sena
do decidiu acolheracansulta que havia sido 
fOnnúlada, devolveu à: Comissão de- Consti
tuição e Justiça '!.esta sabatinou. o indicado"-
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votou rio seu nome e o remeicu a Plemirio 
para decidir. , 

Se, amanhã, o Plenário do Senado Federal, 
hipoteticamente, decidir que V. Ex• não tem 
razão, não sei como seria dirimida a questão, 
porque há, claramente, uma manifestação do 
Órgão Técnico da Casa, que é a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. E, dian
te dessa decisão, o que caberia- como cabe 
efetivamente, ao Plenário do Senado Federal 
-é só, e tão-só, decidir se aprova ou rejeita 
o nome do indicado pelo Senhor Presidente 
da República. 

Estou colocando estã questão porque ama
nhã, numa hipotética decisão que cOntrarie 
o entendimento de V. Ex~, náo sei como V. 
EX' irá decidir. 

Pelo meu entendimento, V. Ex• hoje deci
diria da seguinte forma: a questãO dC ordem 
não teria cabimento e, liminarmente, V. EX". 
não a conheceria. A meu ver, seria este" o 
entendimento que V. Ex• adotaria. 

Mas V. EX!' é um dos mais eminentes juris
tas brasileiros, um homem que honra o COn
gresso Nacional, e_ certamente saberá, no fu
turo, como dirimir -eSsa questão, que me 
parece da maior complexidade, se hipoteti
camente o Senado vier a ter entendimento 
diverso do de V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Senador José Ignácio Ferreira, a Mesa 
quer esclarecer algumas dúvidas. 

Primeiro: a Mesa não ratificoU a decisão 
do nobre Senador Pornpeu de Sousa, já que 
a Mesa entende que·quem preside os traba
lhos é quem decide. 

Evidentemente que o Presidente não exa
mi.D.ou o mérito da decisão anteior, tomada 
definitivamente. pelo Presidente em exercf-
cio, para dizer se ela era boa ou má. A Mesa 
reconheceu que existia uma decisão de quem 
a podia proferir. E essa decísão foi proferida 
pelo Presidente da sessão. 

Essa é a tese em que a Presidência se as" 
senta. 

Portahto, ela não disse que a decisão estava 
certa ou errada; ela respeitou a decisão de 
quem, presidindo, podia decidir. a questão. 

Agora, como s-e trata de,um problema ético 
em uma Câsa de homens públicos, de cabelos 
brancos, eu não poderia surpreender quem 
argüiu essa questão de ordem com urna deci-
são, em sua aus.ência. -

E citei aqui três episódios em que a Mesa 
esperou a ·presença de quem levantou a ques
tão de ordem, para que ele pudesse exercer 
o seu direito, se a questão de -ordem tivesse 
sido decidida no momento em que foi ar~ 
güida. -

. Portanto, não tenho por que moâifiêar a 
minha posição. 

Também, nobre Senador José lgnácio Fer
reira, não se tr..itava de ato de demissão, mas 
de ato de norD.eação. E o que se argúiU Ioi 
a impossibilidatl.e, não da demissãO, mas da 
nomeaçáo, porque o que se-mandou para cá 
não foi um pedido de demissão para que-apro
vássctmos, mas um ato de nomeação. E foi 
do ato de nomeação, que é complexo, o nobre 

..Senador AlexaiJ.dre Costa lev:antau a impossi
bilidade. 

Ainda agora temos outrq assun~o- e vou 
antecipar- que vou mãndar ã Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadariia, que tam· 
bém diz resptito às prerrogativas do Po.der 
Legislativo: o Consultor-Geral da Repúbhca, 
examinando um texto constitucional, que é 
..a designação de Ministros do Tribunal de 
Contas, entendeu que QS três Primeiros Mi
nistros devem ser nomeados pelo Executivo. 
Dessa forma, o Poder Legislativo ficará espe
rando que o Poder Executivo nomeie as três 
primetras vagas pan{homear, eritão, as se
guintes. 

Evidentemente, é um problema que diz 
respeito. ao choque entre dois poderes. Não 
tenho opinião e, por isso, vou submeter a 
questão à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania que vai examiná-la e opinar se 
podemos, ou não, aceitar tal critério. 

Compreendo que o primeiro nome d~va 
ser indicado pelo Presidente da Repúbhca 
e~ nisso, não crio nenhuma restrição ao nomê 
indicado, nem à possibilidade de sua indica
ção. Entretanto, penso que a segunda e .ter· 
ceira veznág__podem ser do Poder Executivo; 
imPõe-se, a meu ver, um entendimento, para 
que o Poder Legislativo participe alternati
vamente das futuras indicaçõe_s. 

Na hipótese em exame, a Mesa seguiu a 
orientação que tem cumprido sempre. No ca
s_o_ das __ questões de ordem levantadas pelos 
nobres Srs. Senadores Maurício Corrêa, Rai
mundo Lira e Jamil Haddad, a Mesa sempre 
esperou que S. Ex' ' estivessem presentes, 
para que tomasseem conhecimento da deci
são que deveria ter sido dada no ato em que 
a questão de ordem foi argüida. Só pela leitu· 
ra do Regimento, vê-se que essa é a intenção 
do mesmo: que não se surpreenda o Senador 
na sua ausência. 

O nobre Senador Alexandre Costa recor
reu ao Plenário. A Mesa vai colocar a votos 
o recurso de S~ Ex·, antes fazendo acionar 
as campainhas, para que os Srs. Senadores 
que se encontram na Casa compareçam ao 
Plenário. 

Presentes na Casa 51 SrS. Senadofes. 
Nesta oportunidade, a Mesa lembra que 

a sessão do Congresso, a ser· realizada ~s 18 
horas e 30 mihutos, começará pela votação 
de votos. E, nesses, apostos a projetas do 
Senado, os Senadores votam em primeiro lu
gar. 

O Sr. lbchld S31daõiia Derzi - Todos 
os vetos? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....... Não, os quatro primeiros. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela or~em. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-: 
PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, diante 
do recurso do Senador Alexandre Costa,_que 
há de ser vot~do pelo Plenário, eu indagaria 

a V. Ex· se não Seria viável que a matéria 
fosse incluída, amanhã, em Ordem do Dia, 
a fim de que o parecer da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania sobre a consulta·~ 
de V. Ex-~. a respeito da matéria, fosse devida~ 
mente distri~uído,.para conhecimento de to· 
dos os Srs. Senadores, porque, ao discutirmos 
o recurso, teremos que entrar no méritO da 
decisão da Comissão de COnstituição, Justiça 
e Cidadania. Trata-se de matéria Constitu· 
cionat. 

É a sugestão que faço a V. Ex.1., Sr. Presi·· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Acredito que a questão de ordem de V. 
Ex~ é procedente, mas, como foi, neste mo
mento, feito o reqUerimento, a Mesa tem o 
dever de submetê-lo a votos. 

Entretanto, se o Plenário entender que se
rá melhor eXaminar, na sessão de amanhã, 
o requerimento, depois de publicado o pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, é devidamente distribuído, aPre
sidência, que não tem -nenhum interesse em 
não acertar, aceitará a sugestão de V. Ex.~ 

Consulto, portanto, o nobre Senador Ale
xandre Costa se aceita a questão de ordem 
que acaba de ser levantada. Quero o pronun
ciamento de V. Ex~, porque, quanto a mim, 
eu faria a votação agora. Acredito que este 
seja o sentido do Regimento Interno. 

V. Ex~ levanta a questão de ordem, e como 
não há, evidentemente, número no Plená
rio ... 

O Sr. Alenndre Costa -Está certo, Sr. 
Presidente, concordo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aceito, porque é evidente a falta de núme
ro no plenário para votação. Aqui I_l_~'? ~stão 
presentes 38 Srs. Senadores para uma decisão 
de relevo como esta, que vai pór em examé 
uma decisão de um órgão técnico. Uma deci
são como essa tem que ser tomada por uma 
maioria, por um número considerável de Se
nadores. 

De modo que se não houver nenhum Sr. 
Senador que se oponha, entendo que o reque
rimento do nobre Senador Humberto Luce
na, com o qual concorda o Senador Alexan
dre Costa, pode ser votado amanhã. 

Tomo essa decisão, em face da evidente 
ausência de quorum para vo(ar a matéria, 
neste momento. Depois da Presidência ter 
acionado as campainhas, estão presente, no 
plenário, 21 Srs. Senadores. Evidentemente, 
não há número para a decisão. Não havendo 
quorum para deliberar, a mesa vai atender 
ao pedido de adiamento, formulado pelo no
bre Senador Humberto Lucena . 

Não havendo número para decidir essa ma a 

téria, conseqüentemente não há número para 
decidir rienhuma outra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunica ao Plenário que 
deferiu o Recurso nç 2, de 1990, interposto 
no prazo regimental, no sentido d!! que o 
Projeto-rle Lei do DF n~ 19; de 1989, de auto
ria do.Senador Pompeu de Sousa, que estabe-
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Ieee a eleição direta dos administradores re~ 
gionais no Distrito Federal, fixa suas atribui~ 
çôes, e dá outras providências, seja apreciado 
pelo Plenário. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cin
co sessões ordinárias, para recebimento de 
emendas, de acordo com o disposto no art. 
235, II, c; do Regimento Interno. 

É o seguinte o recurso deferido: 

RECURSO N• '2, DE 1990 

Nos termos do art. 91, §§ 4, e 5, do Regi
, mente Interno, requeremos a apreciação, pe

lo Plenário do Senado, do Projeto de Lei 
do Distrito Federal n9l9, de 1989, que "esta
belece a eleição direta dos administradores 
regionais no Distrito Federal, fixa suas atri
buições e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. -
Meira Filho - Mauro Benevides - Chagas 
Rodrigues- João Lobo - Francisco Rollem· 
berg - Ronaldo Aragão - -Cid Sabó_i_a de 
Carvalho - Lourival Baptista - João Cal
moo - Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO Sj<;NADO 
Nt 48, DE 1990 

Isenta do Imposto de_ Renda o lucro imo
biliário de imóvel residencial e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. tr Não incidirá o Imposto de Renw 

da, sobre o lucro imobiliário, quando se tratar 
da venda de um único imóvel residencial. 

·Parágrafo único. Para fazer jus à isenção 
de que trata este artigo, o proprietário do 
imóvel alienado terá que comprovar, deritro 
de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura 
da escritura de compra e venda, o depósito 
dos recursos decorrentes da transação imobi
líária, em caderneta de poupança vinculada 
à aquisição de casa própria. 

Art. 29 A isenção eStabelecida nesta lei 
somente beneficiará a ineSma pessoa ou seUs 
sucessores legais ou testamentários, omã. úni-
ca vez, a cada período de 10 (dez) anos. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigOr, ria data 
de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposiÇões- em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa a reparar 
um grave equívoco da legislação vigente, ao 
pretender isentar do Imposto de Renda o 
lucro imobiiiário, quando se tratar da venda 
de um único imóvel residencial, desde que 
o produto da operação se destine à aquisição 
de outra casa própria, o·que será comprovado 
através do depósito do valor correspondente 
à transação em caderneta de poupança vincu
lada. 

Realmente, a Situação atual é injusta, para 
não dizer perversa, pois, muitaS e muitas ve-

zes., o proprietário de um ünico imóvel resi
dencial resolve vendê-lo por n_ão correspon
de:_r mais ao espaço físico indispensável à sua 
residência e da fami1ii. E nesses~. cas_os, terá 
que pagar, sobre o lucro imobiliário, um lmw 
posto de Renda de 20% ou 30%. 

Ora, desde que comprovada a destinação 
dos re.cux_sos_ à aquisição de um outro único 
imóvel residencial, mediante o seu depósitO, 
em caderneta de poupança vinculada, acre
dito que a isenção do Imposto de Renda esta
rá plenamente justificada. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. -
Senador Humberto Lucena. 

A ComissãO de Assuntos Econômicos
Decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Projeto ]ido será publicado e despachao 
à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE-(Ndson Carneiro) 
-Pa$.S~-se à 

ORDEMDODlA 

Enl Virtude da falta de quorum para vota
ção de matéria, conforme constatado ante
riorméii.te·;-serão apreciadas -matérias somen
te em fase de discussão. 
-Ficam adiados os seguintes itens: 

-2.____ 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO_N<l3. 'ri E I9R6 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 376, e, do Regimento lnt~rno.) 
Votação, em turno único. do Projeto Ue 

Decreto· Legislativo n'' 23, de 1986 (n" 121186, 
na Câmara dos Dftputàdos), que· aprOva o 
texto do acordo sobre sanidade animal em 
áreas de frontelra. celebrado entre o Gov·er. 
no da República Federativa do Brasil c o 
Governo da República 'da Colômbia. a 16 
de julho de 1985, tendo 
PARECER FAVORÀVEL, proferido em. 
Plenário, da Comissão .. " . 
..:... de Rel~ções Exteriores e- Defesa N3cionaJ. 

-3-

PROJETO DE DEÇRETO . 
LEGISLATIVO N" ~; DE1988, 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 376, e, do Regimento Jnterno.) 

Votação, em turno único, .do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 9~ _de 1988 (n" 10/88, 
na Câmara dos Deputados),_ que aprova o 
texto do acordo básico entre o Governo da 
República Federativa do Br~s.il e_.ç Programa 
de Alimentos da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura -
FAO- referente à ajuda do programa Mun· 
dial de Alimentos, celebrado em Brasma: a 
2 d.e fevereiro de 1987, tendo 

PARECER, sob n~ 296, de 1989, e oral. 
das Comissões: 

-de Constituiçã~.Jus.tiça e Cidadania, pe· 
la constitucionatidade;_c 

- de Relações Extfi-ior_es e oef'eSa Nacio-
nal, favorável. · 

o=,4-

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 60, DE I9R9 

( Induído em ordem do Dia nos termos do 
art. 376. e, do Regimento Iriterno.)_ 

Votação, em turno único. do projeto de 
Decreto Legislativo n" 60, de 1989 (n" 60/8t>. 
na Cãmara do~- Deputados), que _aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Científica. 
Técnica.e Tecnológica entre o Governo da 
Repúhl[ca Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Cuba, celebrado em Hava
na. cm 18 de março.de.1987. tendo 

PARI;: CER FAVORÁVEL. proferido· em 
Plenário. da Comiss_âo _ 
:-:-_ d~ _l{e~a_ções ~xteriores _e .Qef~sa Naçio-;aal. 

-5-
VetoTotal 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 3I, DE I989 

(Nos termos do art. lo. § -4". in fi_n_e, dã 
- Resolução n" 157, de 1988.) 

Votação, .e·m-turçlp ún[6). ·do v"eto total 
ap'osto ao Projeto Oe Lei do DF il'' 31. de 
·i9R9. que dispóê Sôbie a alienaçãO deiffióveis. 
-feside'il.éi<iis dó DiStritO Federal e a utillzação 
dos recursos dda Oriódos. · ·· -

-6-

REQUERIMENTO N" 9I, DE 1990 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n" 91, de 1990, de autoria do <Senador Car· 
los Patrocínio, sol~çitando, nqs termqi; .r,egi
lnentais. a tramiraÇfu:l Coõjunfa -dos Projetas 
de Lei do Senado n"s 26. de 1988, e 5'7, de 
1989. dos Senadores Edi~on Lobão e Cãrlos 
Alberto. respectivamente, que nonnatizam 
as co-mpras g<;>vemamentaís junto às indús
trias de; pequeno porte. -

-7~ 

. ... , ., . b~QPOSJA,QE EMENDA À 
- CONST!TUIÇAO N" 3, DE I989 

VotaçJ.o, em primeiro -turno, da Proposta 
de_ Emenda à Constltuição n" 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel ·e outros 
Senhores Senadores. qlle acrescenta parágra
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso 
ll do art. 161 da_ Consti~uição Federal. 

-:s-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÀO N'' 4, DE I989 

Votãção, em pfimeír(d~rnO, dã Propo-sta 
de Emen.Qa à Constituição n" 4, de 1989, dr 
p.utor_ia dq ~enl!dor Leopoldo Peres_? outros 
Senhores Senadores, que _acrescenta um§ 6' 
ao art. 5° do Ato das ,Disposições Constitu· 
clonais Transitórias. 
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 6 de I989 

Votação, em primeito turno, da ProPosta 
de'Emen~ à ConstituiçãO n~" 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Mendonça e ou· 
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria
ção e definindo a competência do Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

-lO
PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•' !, 1990 

Votação, em primeiro tufrio", da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1. de 1990. de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituiçã<? Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item l: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 35. DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos 
do 

art. 336. c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno -únfco, do Projeto 
de Lei do Senado nb 35, de 1990- Com
plementar, de autoria do Senador Má r· 
cio Lacerda, que dispõe sobre o adicio· 
na! ao Imposto de Renda, de que trata 
o inciso II do art. 155 da Constituição 
Federal, tendo 

PARECER PRELIMINAR . de Pie· 
nário, da Comissão 
- de Assuntos f:conômicos, solicitando 
audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidãdania. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela· ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Com a palavra V. Ex'. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão· do orador.) 
-Sr. Presidente, Sis. Senadores, apenas pa· 
ra pr~star um esclarecimento.à Casa. Ainda 
na semana transata, quando foi examinada 
pelo Plenário, o eminente Senador Chagas 
Rodrigues suscitou a inconstitucionalidade 
dessa ·proposição e as Lideranças presentes, 
com a própria aquiescência do eminente Se
nador Márcio -Lace-rda. entenderam de ·enca
minhar à mesa um pedido solicitando a extin· 
ção da urgência, a fim de que a matéria. saio·, 
do da Ordem do Dia, pudesse ser submetida 
à lúcida apreciação da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Daí por que, como Líder em exercício da 
Bancada do PMDB, juntamente com outros 
Líderes, e com: a cõncordãncia do autor d_a 
proposição, Senador Márcio Lacerda, assinei 
o requerimerito pedindo a extinção da urgên-· 
cia, para que a proposição pudesse ser subme
tida à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. · 

O SR. PRESIOENTE (l"elson Carneiro).._ 
Spbre :i mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o segUirite. 

RÉQUERIMENTO N• 106, DE 1990 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 352, inciso IT, do Regi~ 

mentointerno. requeremos a extinção da ur
gência concedida para o Projeto de Lei do 
Sen.adon\' 35~ de 1990-Complementar, de au
toria do Senador Márcio Lacerda, que dispõe 
sobre o Adicional ao Imposto de Renda. de 
que trata o inciso II do art. 155 da Consti· 
tuição Federal. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. -
Chagas Rodrigues ~ Mauro Benevides -
Marco Maciel .- Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Em face da falta de quorum, a votação 
do requerimento fica adiada para a próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 11: 

-11-· 

Discussão-. em -tUrno únfOO. do Projetõ 
de Decreto Legislativo n" 63, de: 1989 
(n~ 123/89, na Câmara dos Deputados), 
que ratifica o Fundo Rotativo da Câmara 
dos Deputados e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
84, de 1990, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

A Presidência esclarece que a matéria ficou, 
sobre a mesa durante cinco sessões ordiná· 
rias, a fim de recebei: -emendas, nos termos 
do art. 277 do Regimento Interno. Ao proje
to não foram apresentadas emendas. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

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

-A matéria será votada na sessão seguinte, 
por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 12 

- - 12-

Discussáo, em turno único, do Projeto 
de Lei do DFn~75, de 1989, de iniciativa 
da Comissão do Distrito Federal (apre
sentado por sugestão do Deputado Ge· 
raldo Campos), que veda construção em 
Brasflia, nos locais e nas condições que 
menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 
110. de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

A Presidência ·escla-rece. ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa duraete cinco 
sessões ordinárias consecutivas, a fim de rece~
ber emendas, nos termos do art. 235, item 
IT, alínea t, do Regimentq Interno. Ao proje
to não fotam oferecidas emendas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a dbcussão. 
A votação da matéria fica adiada para a 

--sessão seguinte. em vírtude da falta de quo
rum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 13: 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 20. de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito federal. que 
introduz alteraç~es na 'Lei n" 7. de 29 
de dezembro de 1988, e dá outras provi
dências. tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 
109, de 1990, da Comissão 

-.do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, em turno úníco. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

-A matéria será votada na sessão seguinte, 
por fata de quorum em plenário. 

QSR. "PRESIDENTE (Nelson~·Garni.iro) 
....:... Este! esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Volta-se- à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE_ Pronuncía o seguinte discur
So.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trami
ta nesta Casa um projeto de lei pó r mim apre
sentado e que visa trazer ao debate do Senado 
Federal as preocupações que consubstancia-· 
ram a chamadà lei Etelvino Lins. . 

Ãpresentei o projeto de lei sem ~uita novi
dade, uma vez que ele se informa .totalmente 
na Lei Eleitoral que dirigiu e orientou o pleito 
mui1ícipal de 1988. · 

Naquela lei. especialmente elaborada para 
a_s eleições municipais, cons_ta a proibição de 
atos administrativos referentes aos servidores 
públicos que possam de algum modo, servir 
'!fins eleitoreiros ou a destinações.eleitorais. 
E mesmo da boa ética, Sr. Presidente,, ev~tar 
os atas administrativos de demissão, de no
meação e outros atos menores,_ no período 

.. eleitoral nos meses anteriores e posteriores 
à eleição, determinados em lei.. 

Na minha propositura, Srs. Senadores, 
proponho a proibição quatro meses antes e 
quatro depois do pleito. E essa proibiçã9 se 
estende necc:!ssatia,mente ao Poder Executivo 
da União, dos Estados e Municípios. essa 
preocupação é da maior·, ãlia, e quero deixar 
bem claro, diante do Plenário, que essa me· 
dida proposta o é pára que seja, por esse 
meio, votada uma lei de caráter·permanente. 
Não é uma lei para este pleito, uma lei perma· 
~ente, para se integrar a·o Djreito Eleitoral, 
o que significa dizer lei permanente, para ser 
observada em todos os pleitos eleitorais em · 
nosso País. Não é apenas para o pleito em 
que renovaremos as Assembléias Legislativa, 
a Câmara Federal, 1/3 do Senado e ·-elegere-
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mos gover.nadores é respe,ctivosvices·dos Es
tados federados. Não. E uma norma para 
toda e qualquer eleição que seja realizada 
rio Brasil. Como a demOcracia foi" reconquis
tada, e muitas eleições vêm-se reali73-ndo, 

·esse cuidado é extremamente necessário, 
Recentemente, Srs. Senadores, votamo~. 

aqui, projeto de lei a respeito das inelegibi
lidades. _No entanto, nesse projeto de lei não · 
incluímos as preocupações da Lei Etelvina 
Uns. Não. Isso não constou. De certo modo, 
com razão, porque, afinal de contas, o proje
to de lei que agora apresento, integfa-se ao 
Direito Eleitoral, faz parte do Direito E leitu
ra!, e, mais do que isso. também ~e integra 
ao Direito Administrativo. com relação aos 
servidores públicos, no que concerne à sua 
segurança, porque todo mundo sabe que na 
legislação civil, que trata dos funcíonário pú· 
blicos civis da União, __ há a vedação desses 
atas. Mas, hoje, principalmente depois dos 
muitos anos após a rev_alução de 64, inaugu· 
rou-se o regime CLT, com tfiidtos ~etvidon:s 
regidos pela Consolidação das.Leis do traba
lho. e não pela Lei n" 1. 711, de 28 de outubro 

·de 1952. Muito embora a Constituição Fede
ral determine o regime jurídico. único; ·não 
faltará neste Pais, principalmente nessas ho
ras que estão ficando um tanto quanto escu
ras. não faltará quem argumente qué essa 
garantia é apenas para o servidor estatutário, 
aquele claramente regido pelo E!.tatuto Civil 
dos Servidores Públicâs CíVíS da União. 

Também se' discute, Srs. Sen-adores, se está 
ou não em vigor a Lei Etelvino .Lin's-. Muitas 
vezes ouvi na televisão entrevistas do Minis
tro que no momento preside o Tribum~.l Supe
rior. Eleitoral, por várias vezes ·afirmando 
mais ou menos o seguinte: "A Lei EtelvinO: 
Lins está revogada. As leis específicas sobre 
caç:la eleição traziam a reproduçãP desta lei; 
como deixou de ocorrer desta feita a reprodu
ção, as demissões, nomeações tec. poderão 
ocorrer livremente". Dou o testemunho de 
que essa declaração vi e ouvi por mais de 
uma vez, em debates retransmitidos. pelas 
emissoras de televisão do BrasiL Houve uma 
consulta que não conheço, mas uma consulta 
nascida do bom senso do Senador Pompeu 
de Sousa, uma consulta feita por S. EX" ao 
TSE, exatameilte ·para que esta Corte respon
desse a _S. Ex' como Senador da República 
e como cidadão, se realmente a interpretação 
divulgada pelo Presidente do TSE é a que 
está valendo para as decisões do maior órgão 
da Justiça Eleitoral çio País. 

Discoido eU das posições assumidas pelo 
Presidente, porque entendo que o fato de 
uma lei vir sendo confumada por outras leis 
ocasionais, leis especiais pimi cada pleito, no 
momento em que isso não ocorra, ela não 
estaria revogada, porque a revogação exige 
um choque, uma disposição nova, uma lei 
nova que se contraponha à lei anterior. E 
nunca houve isso, nenhuma regra nova se 
contrapõe às preocupações de Etelvina Lins 
exercidas no Congresso Nacional. 

Por isso, por mi!ll, entendo que aLei Etel~ 
vino Lins está, siln, em vigof.-Mas a verdade 
é que ela, por si só, já precisa ser moder-

nizada; e o texto da lei que foi aplicada para 
o pleito de 1988 é mais moderno, é mais am~ 
pio, é 111ais cuidadoso, é mais ético, é mais 
responsável, assim como se houvesse a Lei 
Etelvina Lins como semente .. dados os resul~ 
tados esperados das boas sementes. 

A mora.Hdade no País, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 6xige a. aprovação deste meu pro- . 
jeto. Não que eu tenha a preocupação com 
os anúncios que estejam sendo feitos agora~ 
como estão, pela Presidência da República, 
de que iria demitir 30 mil servidores das uni
verSidades, iria demitir 360-riiil servidoreS da 
administração pública. Ninguém sabe o que 
vai acontecer nem como vai acontecer, pois 
não me consta que exista esse número de 
servidores sem estabilidade. Não é razoável 
que a Presidência da República, a qualquer 
preteXto, possa perpetrar-esse delito, que, 
além de ser um confrontamento com a lei, 
é também, e muito mais, um delito social. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V. 
Ex' um aparte, Senador Cid Sabóia de Car
valho? 

O SR. CID SABÓIA DE'CARVALHO 
-Concederei com· prazer, nobre Senador 
Mauro Benevides, assim que terminar o meu 
raciocínio. 

Por isto, entendo que da moralidade que 
se tenta, neste momento, impor ao País, falta 
um pedaço e o pedaço é exatamente este que 
está no projeto de lei que proponho, que 
não se possa aproveitar o servidor público 
para movimentos eleitoreirOs~ que não se Crie 
a suspeição de determinados atos adminis
trativos, que não se pratique a injustiça, prin
cipalmente em tempos eleitorais. 

Estamos ingressando num período tipica
mente eleitoral. Logo mais, estar-se-ão reali
zandõ as convençõeS partidárias para a indi
cação de candidatos. Logo mais os candidatos 
estarão nas ruas com suas campanhas, e não 
é justo que nessa época possa haver aquilo 
que a Lei Etelvina Lins sempre condenou 
e que outras leis condenaram. 

Proponho essa lei, que, além de integrar 
o Direito Eleitoral, irá integrar o Direito Ad· 
ministrativo-na aitü:véspeiá do regime jurf
dico único, quando, por certo, nele constará 
a minha preocupação historicamente dunda~ 
da nos legisladores que me antecederam. Re
pito, não há méritos'-peSsoais, há apenas uma 
preocupação muito pessoal; não há grandeza 
nesse projeto, setlão a grandeza de Etelvina 
Lins, não há grandeza maior do que a do 
legislador brasileiro quando regulamentou a 
eleição de 85 e todas as outras que vieram 
posteriormente. 

Ouço o aparte do nobr~ Senador Mauro 
Benevides. 

a Sr. Mauro Benevides- Senador Cid Sa~ 
bóia de Carvalho, já tive a oportunidade de 
expressar a V: Ex• ·a nossa Solidariedade ao 
seu'projeto, que tem tido ampla ressonância 
junto à opinião pública do País. Ainda há 
poucos dias, V. Ex' compãtecia a um apre
ciado programa de televisão e defendia o pro
jeto, t6rnava dare os seus objetivos, capita- · 

lizava simpatia..o; e solidariedade para a propo· 
sição da lavra de V. Ex•. Permitir-me-ia, nes
te instante, apenas lembrar a V, Ex.!_o seguin
te: apreciada por_ esta Casa a matéria terá 
que ter o seu seguimento até a outra Casa 
do Parlamento. Nesta fase em que a exigênCia 
de quorum na outra casa do Congi:esso,-é 
tar"efa que exige uma InóVinientação de Lide
ranças, sobretudO às quartas ê quhitas:.:feiias-;
e eu pediria a V. Ex• utilizasse a tribuna para 
direcionar o seu apelo a todos os Senadores 
para que, apreciando essa matéria pud~ssem · 
viabilizar a tramitação do Senado para a Câ
mara dos D"eputados. Atém_dísso, nobi'e Se
nador Cid Sabóia de Carvalho, eu me permi
tiria neste instante lembrar a V. Ex• que sobre 
a Lei de Inelegibilidade, já votada pelo Con
gresso, com um retardamento inexplicável, 
não temos ciênCia da sua sanção pelo Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República. 
Praticamente já fluiu o prazo constitucional 
para a sanção ou veto e esta Casa não tomoU 
conhecimento, ainda, da decisão do Senhor 
Presidente da República. Seria oportuno -
se V. Ex' aceita essa sugestão, se assim a 
entender cabível - também pedir ao Presi
dente da República que defina, sancione ou 
não, a Lei da Inelegibilidade, a fim de que 
esta matéria possa dirimir todas aquelas dúvi
das e os candidatos possam afastar-se, pos
sam caminhar para as urnas com absoluta 
tranqüilidade. Era o apelo que no discurso 
de v: Ex~ eu entendi de encaminhar ao Presi
dente_da República, na expectativa de que 
V. Ex' também 9 fizesse, garantindo, no me
nor espaço de tempo possível, a aprovação 
dessa matéria:- Quanto ao projeto de V. Er, 
acredito que o Senado haverá de sufragá-lo 
com absoluta tranqüilidade. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito obrigado a v·. Ex• o apelo já está feitá 
por V. Ex' ~ 

Quero lembrar que a Lei n~ 7.773, de 8 
de junho de 1989, que dispõe sobre a eleição 
para Presidente e Vice-Presi<J.ente da Repú
blica, tem dispositivos ei..atamente sobre a 
preocupaç~o que trago novamente ao_conhe
cim_ento· do Senado da República e;conse~_ 
qüentemente, aO conhecúnento posterior da 
Câmara dos Deputados .. 

O -are 15, e seus parágrafos, trata exata
mente dessa preocupação. 

Mas não quero alongar-me, Sr. Presidente, 
porque sei que o Senador José FOgaça pre
tende usar a palavra como Líder do PMDB. 
Vou encerrar a minha palavra: Inscrevi-me 
para amanhã, quando continuarei a abordar 
este tema. 

Agradeço a V. Ex• pela paciência. 
Era o que tinha a dizer, Sr._ Presidente. 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador José Foga
ç~, como Líder do PMDB. 

O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB- RS, Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discur~o. Sem, 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, e Srs. 
Senadores, muitos governos democr-áticoS,_ 

\ 
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em boa parte_ do mund\t_ tograram o ~uces.o:.,o 
no combate à crise eronômfca;..: fio ·eomõate
à inflação, obtendo a estabilização interna. 
No entanto, a maioria dc!>scs. governos. prin
cipalmente aqueles do mundo em Uescnvol
vimemo. o fizeram com base nwn g_rande 
ap6ío social e político; é o exci11Qlo de_ Israel. 
do México e da EsPanha, governos democrá
ticos.com grave crise-econõiil.lca, améaÇi!S íns
titucionais. Foi um aCordo para o qual con
vergiram forças empresariais, forças sindi
cais, representantes dos trabalhadnres,_ e o 
Estado conseguindo SUQCrar etapas difíceis 
e críticas. do ponto de vista das questões cco
nômicas. 

No entanto. Sr. Presh.Jente_,__no Brasil est"..l· 
mos diante de um quadro um pouco distinto. 
o· Governo atual,_da mesma forma enfrenta 
uma crise. da mesma forma está a braços 
com grave instabjJidade económica. Mas lan
ça mão de outras formas de legitimidade, lan· 
ça máo de outros recursos institucionais para 
fazer valer a sua autoridade e_ para asse_ntar 
as bases do seu Programa Económico. O Gõ
vemo-atuat é um Gov-erno que tem um estilO-. 
tem umã.forma de comportamento que .. na. 
verdade .. dispensa um pacto social. dispensa 
um apoio abrangente das forças polfticas or· 
ganizadas. dispensa um acordo entre patrões 
e empregados. um pacto social e e-cónõmico 
mínimo como o que_ foi levado a efeito no 
México .... em_ Israel e também na Espanha. 

Este Governo assenta-se. em J;Jrimeiro lu· 
gar. na legitimidade oriunda da sua vitóríã 
eleitoral. indiscutível. como também na for
maçã9 permanente de uma ~magem junto à 
opinião pública. Os jornais .noticiaram. prin
cipalmente a Fofha de S. Paulo. uma queda 
drástica.naopinião públiça relativamente ao 
apoio ao Plano Econômico_ Refiro-me a isto, 
Sr. Eresidente, Srs. Serradores~ f10rque para 
este Governo esta é precisamente uma· ques.:.. · 
tão chave_ É uma. q ucstão fundamental. É 
um fato r essencial e indispensável. 

Um governo que não conta --ali.ás •. ~ais 
do que não contar. não deseja-contar -com 
o apoio dos setores organizados da popula~ 
ção, um Ciovemo que dispensa exatamente 
a busca de. um consenso organizado, de um 
consenso orgânico em busca de soluções con
sensuais e majoritárias, um Governo que 
apõe- mais de 4{) ver os às modificaçôes feitas 
pe1o Congresso Nacional. que_ só fOram feitas 
porque- a- maioria do Congresso m.siin o en
tendeu .. inclusive boa parte daquela milioria 
que ap6ia o P"residente da República, um Go· 
vemo que se comporta desta maneira. Sr. 
Presidente, não só não tem como, sobretudo, 
e acima de tudo. não descia o apoio ou a 
vinculação de setores organizados da sacie~ 
dade,_sejam eles representados nos sindicatos 
de trabalhadores ou empresariais, Sefatn eles 
representados no Congresso Nacional. _ 

· O Governo diSpensa a sociedade orrutnica, 
a sociedade civil, enquanto formas organi
zadas de expressão política. Mas, nem por 
isso~ Sr. Presidente.- pretende ser um Gover
no isolado do povo. Ao contrári~. É um Go
verno que investe. na. sua imagem,_ naquilo 
que,_ embora esteja numa zona incorp6rea 

e: indefin"jda-~Cfã"" mente o_u dos fatos poltrJcos. 
é argO reãi,_que pode serafeddo atê_matemá·· 
tica e estatisticamcnte..q_ue se_ chama.opinião 
públiCa. Ê nisso que o Governo investe. Co~ 
mo este Governo despreza, de forma eviden
te_ sEtemáHéa e indesmentível. o apoio dos 
setores organizados da sociedade_,__ ele precisa 
sustentar-se nesta ímagem,_ nesta visão da 
op"irif:fO- p-útilíca.-Esta ê a única fonte pcrma· 
nentC da sua legitimidade. Ela não é estática. 
A legitimidade é um processo. 

É verdade q!J.e a vitória eleitoral é fonte 
de legitlrriidade, ê fome original da maior 
legitimidade. No entanto, essa legitimidade 
Qrecisa ser permanentemente reco_oquisrada, 
pcnnanentemente reEosta. permanentemen
te alimentada. pnra que persista. Ela não é 
estática, A legitimidade é um processo. 

Há governos eleito com grande_ votação 
que-.. cm poucos meses. perdem a sua legitimi
dade;- há. porém, governo que,. mesmo não 
tendo conquistado grande votação, são go~ 
vemos, indiretos ou nomeados ... que-, no pro
cesso do seu relacionamento com os interes
ses mais abrangentes da sociedade~ come

, guem obter legitimidade. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Pennire-me V. 
Ex~ um lig_ciro aparte? 

Q __ SR. JOSÉ FOGAÇA - Permito~ mas 
quero P.izet a V. Ext que sequer estabeleci 
as._ premissas do_ meu raciocínio. Não tenho 
ainda nenhuma conclusão. Por enquanto. te
nho apenas premissas. 

O Sr. Pompeu de Sousa-~ É um breve_ pa· 
rêntese •. para lf:mOrar algo do que V. Ex" 
falou e que talvez seja marginal ao seu racio
CÍnio. V. EX" disse que,_ se o g_ovemo apóia 
na sua ifistítucionalização eleitoral, por outro 
lado, é desatento à sociedade or~nicamente
oonstituída,_ portanto instituclonallnente' · 
constituída; entretanto, procura manter um 
permanente contaro:-com_- vamos dizer essa 
área indefinida de_ opinião inorgânica,_ para 
mobilizá-la, mobiliZá-la fora do que há de 
institucionaL b--so me lembra, meu caro ami
go e Colega, Senador José Fogaça, algo que 
já aconteceu no passado. no Estado Novo~~ 
e até há identidade da palavra novo~~ novi
dade~- moderno, modemid;t_de, As coisas se 
parecem.. paique freqüentemente se usa a fi-

, gura de retórica- um adletivo ou um subs
tantivo'- no sentido exatamente oposto da 
realidade_. Nu.Estado Novo. o ditador estabe
leceu.._ através da sua imagem. colocada em 
todas as casas comerciais.· em toá os os bote
cos df!ste País.,. a. seu retrato com.alege:nda: 
"Não há mais intermediários entre:.a.G.over· 
no e o povo .... Os fntermedíários · s<j_o as insti
tuições dã: sociedade institucionalmente orga~ 
ni2ada. De forma q_ue é preciso que essas 
institufções reajam à:fnorganiêfdãde das ativi· 
dades do Governo atualmente no poder. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado a V. 
Ex•. nobre_ Senador Pompeu de_ Sousa. 

Eu até--diria a V. EX." q_ue. em princfpio, 
não estou pedindo, so!icitando ou invocando 
!lflla reaç,áo da sociedade contra essa propo
situra-do Go\'-erno. 

O cravemo se propõe a ser assiÍn. O Go· 
\terno fundamenta a. sua força, ::1 sua autori· 
dade e a sua. legitimidade nesta .;oncepçâo 
do Estado e da sociedade civil. ou !iej_a, a 
de_ um Governo que não precisa dos longos 
anos. do longo e inaud~m esforço realizado 
por todos os setores sociais no sentido de 
buscar. organicidade. de buscar representati
vidade. Q_ Gover~o dispensa tudo isso. 0-
atual Presidente da República dispensa tudo 
ísso. Esse esforço histórico realizado por lide_· 
ranças, constituído de fonna dramática. mui· 
tas vezes-, debaixo do regime militar... tudo 
isto é dispensado. tudo is(o é colocado em. 
segundo plano. · 

Para este Governo existe. tão-somente a 
produção das aparéncias. ou seja, rudo de
pende_ da imagem construída diante dessa en~ 
tidade_ chamada "opinião púhlica"'. opinião 
inorg.ânica da sociedade. 

De modo que o raciocínio que faço·em 
cima desses- fatos e dessa realidade_ é: que. 
para este Governo, o lbope, ou o Data Folha. 
ou até mesmo a aferição de pesquisa de opi
ruão pública não é apenas uma eventualida· 
de,.não é apenas um fatora mais. não é um 
dado exterior ou matgii:taJ ao seu processo 
de decisóes ou à sua pr6flria sustentação polí
tica. para este Ciovetno as pesquiSas de opi: 
nião são a própria essEncia da sua legítimi· 
dade. Não é pelo faro de eu dizer que as 
coiSas são assim. é porque este Governo quer 
q_ue-seja aSsim e-faz como que assim seja. 

De modo que, Sr. Presídente, Srs. Senado
res. é alarmante,_ eu diria até assustadora. 
a queda drástica e impressionante deste Go
\lemo iunto à opinião pública. ~m-Governo 
que- começa~ com a írilpactante aprovação de 
8L%.,.em..umrnês.cai para 7l% e já no segun
do mês. aos sessenta dias, cai para 54%, é-. 
no míhüno, alarmante,_ no mínimo. provo
cador de uma reflexão_ mais séria. Há. algo 
de_intranqüilizador no ar. 

Fosse outro Governo que tivesse huscado 
junto às instit_uições diálog~. aproximação, 
convivêllcia:. de fprma madura e consistente,_ 
diriamos- "este. Governo enfrentaa múural 
insatiSfação, enfrenta aquela na rural queda 
de. prestígiO de qualq!Jer programa econõmi
co· que- contenha algo mais duro. mais sacrifi
cial, porque-a combate à inflação é- realmen
te-.. scmpre, eu diria até necessariamente sa
crificial. 

Portanto. para qualquer outro governo es· 
sa queda de prestígio, essa· queda brusca e
drástica de- apoio social seria palatável, seria 
dirigível, por quê? Em primeiro lugar, é natu_.. 
ral que assim. sej~. pois o programa econ<l· 
mico· prevé s'acriffcios, mas qualquer outro 
governo se_ sustentaria em formas mais insti
tucionais de apoio político e sociaL 

Este Governo não. Sr. Presidente.. Este 
Governo tem. só. e tão-somente,_ isso e mais 
nãda: Ou seja, quandO lhe faltar esse apoio 
inorgâhico~ impreclso··e- fnOO:rp6reo de_ uma 
entidade chamada opinião pública. aferida 

·pelOs· institutos de opinião. este Governo nãb 
·terá absolutamente. mais nada. Estará assen_
tadO sobre_ a maiS frágil Iegitimidàde já regis· 
tJ:ada na Hist9ria recente da-República,_ que 
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os governos militares nem o pa~a_do Govct110 
JOsé.Sarney tive1am. fsto é o q-ue me preo~ 
cupa, principalmente'~ se considerarmos que 
este Grverno partiu de Uma visão extrema
mente auto-suficiente do seu potencial,.diria 
até quase que revestido de um supernarci
sismo político: "nós podemos tudo", .. nós 
somos tudo" e "nós temos tud.o". 

Este _triunfalismo é a rilã.rci registrada do 
atual Governo: "Tudo pOdemos e nada nos 
•impede de realizar aquilo que os nossos dese~ 
jOs propõem." Se o -Presidente determina, 
deci~. a realidade que trata de se submeter 
a essa decisão e a esse des·e jo! 

Q Sr. José.Jg,nádo Ferreira- Permita-me 
V. Ex· um aparte. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Portanto, pare
ce-me altamente preocupante, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, esse registro de um des
censo sensível da presença do Gov_e"rno jllitto
à opinião pública. 

Não tenho por qoe não dar o aparte a V. 
Ex•, ilustre Senador José lgnácio- Ferreira, 
até porque V. Ex• representa o Governo ao 
qual me refiro, é o Líder do Governo nesta 
Casa, competente, digno, combatente em de
fesa do Governo; mas, da mesma forma, dirii 
a V. EX" que ainda estou nos prolegómenos, 
na introdução do meu pronunciamento. 

Gostar.ia de ainda sa!ientar, deixar regis
trado qué esta "fabricação" de imagens, esta 
"fabricação" de um sentido mais publicitário 
para o Governo poderia ser-cOnsideradO nor
mal e aceitável se, no contextO de todo um 
conjunto de iniciativa, procurassem legifimã.i 
o Governo junto -à sociedade organizada. Lá 
está o PRI do México, com quase -70 anos 
de história, de tradição e de raízes poUticiil 
na vida mexicana. O Governo Mexicano não 
dá um passo sem que as estruturas sindicais, 
sem que a estrutura partidária, sem que a
sua capilaridade profunda com a sociedade 
seja mobilizada, seja e essa tradíÇão, ess·a 
ra.iz não impediu que o PRJ se modernizasse, 
tivesse também um Presidente _da República 
de 40 anos de idade que introduzisse modifi
cações modernizantes na economia meXíca
na. 

O que assusta no ca.;;o brasileiro é justa
mente a ausência de relações maduras com 
a sociedade organizada. 

Para o atual Governo, a versão publicitária 
vale mais do que os fatos, c isto é que é 
alarmante, isto que nos remete a uma preocuR 
pação com o que os números do Datafolha 
estão demonstrando. 

Para qualquer outro governo, esses núme
ros seriam favorecedores, favoráveis, dairo
sos, diria até que seria de_ s_e comemorar. o 
que está sendo mostrado. Mas para um Go
verno que se assenta tão-somente sobre isto 
e mais nada é preocupa-9-te. 

E falo isto, Sr. Presidente, porque há algu
mas questões concretas que já estão demons
trando brechas, falhas na postura, no comR 
portamento do Governo. 

RefiroRme exatamente ao discurso inicial 
sustentado pela equipe económica. Não pre
ciso recorrer a um esforço de memória, todos 

têm i_sto muito claro, muit9 visível, muito per
manente, muito presente, quando a atual Mi
nistra da Economia, no primeiro" dia de expõ
siçaoe de divulgação do Plano Econômico, 
dizia claramente: "Os números da inflação 
serão absolutamente trailsparente; os núme
ros dã inflação serão expostOs e divulgados· 
à larga ao Brasil inteirO, de modo que traba
lhadores e empregadores poderão sentar·se 
·em torno de uma mesa e_ negociar livre.mente. 
O Governo não vai escOtidá o~ índiceS. •· 

Queril-não se lembra dessa frase dita e re
petida Pela Miriistra da Economia, pelo Presi
dente do Banco_ Central, no primeiro dia de 
governo, perante câmeras e microfones de 
todo o Brasil? 

Agora oquese lê nos jornais é que o IBGE 
ainda não tem um índice, ainda não tem um 
número, porque esse instituto está dianfe de 
uma situação Crítica, a de calcular a inflação 
com a sazonalidade _ou Com a dessazonali
-zação. Ou seja, introdUz ou expurga alguns 
itens que compõem o cálculo da inflação. Es
te argumento justifica, quem sabe, o atraso 
na divulgação de um índice, mas a conse
~üência não é apenas a da incompetência ad-
ministrativa ou da falha administni.tiva, A, 
conseqüência dessa indefinição_ é que aqueles 
que precisam negociar os-seus salários coin 
seus empregadores,_cgm os seus patrões, não 
possuem um índice para tanto. 

Está aí o índice divulgado pela FIPE, de 
3,9%, mas alentados relatórios derrionstram 
\que, se a esse índice fosse acresc5!ntado o 
IC"ajuste do_s alugueis de bens duráveis, tería
mos um índice real da ordem de 7%, 

Recentemente, o DIEESE divulgou um ín
dice da ordem de 24,4%. Não·estou questio
nando a FIPE, não estou questio.nando aque
les que criticam ·os números apre...;;entados, 
não estou sequer ap.oiando cegamente os nú
meros do_ DIEESE. 

Estou dizendo que· não há transparência, 
Sr. Presidente, porque a confusão, sem que 
O Governo dê uma palavra oficial, segura, 
tranqüilizadora, é a inimiga número um da 
transparência. Oii Sejã, o País não tein-Trans
parentemente os índices da inflação registra
da no mês de abril; o que tem são informações 
contraditórias, passíveis de discussão. Con
traditórias, sim, porque, de um lado, há-um 
departamento intersindical dizendo uma coi
sa, e, de outro lado, uma funtlaçâo respeitada 
dizendo outras coisa. Conseqüentemente, é 
muito difícil, num quadro como este, haver 
livre negociação: economia em recessão, ín
dices de inflação absolutamente desconheci
dos. Basicamente, não há como negociar 
quando há um exército reserva de mão-deR 
obra pronto para substituir trabalhadores. E 
não há em cima do que negociar quando o 
índice da inflação é algo confuso, indefinido 
e contraditório. 

Esta.é uma questão-chav_e, porque atinge 
em cheio a palavra dada pela Ministra da 
Economía, atirige em cheio uma postura for· 
mal adotada por este Governo no primeiro 
dia áo mandatQ_do_atual Presidente, ·a de 
assumir plena responsabilidade pela transpa· 

rência. E pergunto: onde estão os pontos de 
ref~rência mínimos para se adotar a_ch'!mada 
livre negociaçãO? Não há. O que·ha, isto sim~ 
é uma grande 'confusão. Podemos ter uma 
inflação real de 3,9%, de 7%, _e podemos 
te"r uma inflação - quem sabe - maior do 
que isso. O que--Sabemos é que ·os ·salários 
serão reajustados na ordem de 0% e a pou
pança será reriiUnerada em 0,5%. Isso é o 
que sabemos. 

P-õr outro _lado, Sr.. Presidente, preoCupam
nos, sem dúvida alguma, as notícias que co::_ 
meçam a salpicar na imprensa. A primeira 
delas diz .respeito a que o Presidente deter
minou aos seus comandados que é preciso 
demitir 360 rilil funcionários públicos. -

Eu atê pOSso" concordar que a máquina ad
ministrativa do governo Federa~ é uma má
quina inchada, cheia de deformações, com 
funcio_nárioS ociOsos e que o s_eu enxugamen
to se faz necessário. Mas, Sr. Presidente, a 
demissão em massa, de uma única vez, de 
quase 400 mil funcionários públicos,' não é 
apenas um ato administrativo. é uma gravís
sima temeridade social, que só um Governo 
que está ainda embevecido com a sua auto-i
magem, que está obcecado pela sua própria 
auto-suficiência, pelo seu tilllrifãliSnlo, pela 
necessidade de uma imagem permane'nte, po
de pretender propor. porque esse enxugaR 
mei}tO, para um governo que tivesse mais 
humildade, uma visão um tanto quanto mais 
modesta, talvez, de si mesmo, das suas possi
bilidades, haVeria de ser atingido num prazo 
mais razoável, mais justo e menos desestabi
lizador do ponto de _vista social. 

Aqüi afirmo;Sr. Presidente. que este Go
verno não logrará éxito na sua intenção, pela 
simples razão de que esse é um projeto não 
factível do ponto de ·vista social e adminis~ 
trativo. O erro não está em exugar a máquina, 
o erro não está .em buscar eliminar a ociosi
dade incorporada no Estado. O erro está em 
possuir unia tal arrogância, uma tal preten· 
são, uma tal auto-suficiência- que entende 
que, de uma penada, por violar a Consti
tuição, violar as leis do País e violar as regras 
sociais mínimas de respeito aos indivíduos. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite·me V, 
Ex'? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O_g~irei, pela 
ordem de sOiicifaçâO~ o -ihistre Líder do ao: 
vemo, o Senador José Ignácio Ferreira, e, 
depois, a V. Ex~ Sem dúvida alguma tenho 
muita honra· em ouvi-los. 

O Sr. José Jgnácio F-erreira - Eminente 
Sc:;nador )osé Fogaça, V. Ex• teve a delica
deza:. de me comunicar que iria falar na tarde 
de hoje e eu me postei aqui à espera do seu 
discurso, ç:onvencido de. que ele haveria de 
ter brilho e densidade, cOmo de fato está ten
do. V. Ex" é um homem conseqüénte, um 
home de _oposição, um homem que se com
porta com a melhor co_mpostura nesta Casa, 

- e; einb-ora _es_tejamos em Campos-oPostos, V. 
Ex~ sempre teve e terá o meu respeito, a mi
nha admiração e a minha estima pessoal, em
bora nem sempre, aliá~ eu diria manobra qu_á. 
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se sempre, nesta fase, estejamos discordan
do. V. Ex' diz que'o Governo não tem qual
quer interesse em se respaldar nos segmentos 
da sociedade orgânica e que o Governo está 
repaldado na sociedade inorgânica e pode, 
a qualquer momento, perder a sua legitimi
dade, quando o índice apurado nas pesquisas 
revelar que uma maioria expressiva da popu
lação possa estar _contrária as suas ações. Dis~ 
cordo de V. Ex\ respeitosamente, porque, 
veja V. Ex•, este Governo veio efetivamente 
não para ser apenas um Governo que se se
guiria a outro. V. Ex• sabe bem que todo 
o País esperava, e efetivamente isto aconte
ceu, por um Governo que náo fosse apenas 
a seqüéncia a mais de outro; teria que ser 
um Governo de mudanças, que tranformaSse 
o País profundamente c que, já nos primeiros 
dias do seu comportamento, promovesse me
didas que viessem viabilizar essa transforma
ção profunda. O País ansiava por isto, toda 
a campanha eleitoral foi feita em torno disso: 
desejava-se que não mais se tivesse apenas 
um Governo seguindo-se a outro, e sim um 
Governo que começasse, até já rrp seu primei
ro dia. afirmando a sua autoridade. A primei
ra das transformações que este Governo pro
duziu- veja V. Ex~, eminente Senador Jos(;! 
Fogaça- foi a afírmação da sua autoridade, 
foi a restauração da autoridã.de do Governo, 
o respeito à autoridade do Governo. QUer 
dizer, passou a existir~ na figura do Presi
dente, uma credibilidade que, afinal de oon
tas, é notória em todo o País. O País tem 
um Governo, o Presidente da República não 
é apenas mais um Presidente que se seguiu 
na seqüência dos Presidentes republicanos. 
V. Ex• fala em legitimidade. O que é legitimi
dade? Legitimidaàe seria a sintonia entre o 
comportarn:~nto do eleito com a vontade do 
eleitor. Legitimidade é isso, e não apenas 
isso. Legitimidade_ haurida nas urnas é o de
pósito da esperança que milhões de brasi
leiros fizeram em determinado momento e 
que não se esvai pelo simples fato de que, 
em um instante qualquer, 'na fugacidade de 
u eventualmente, um Presidente não tivesse 
popularidade. Sr. Presidente, aferido isso nas 
pesquisas de hoje, tem legitimidade e popula
ridade. Mais da metade dos brasileiros can·· 
fiam na ação do Pr~'sidente da. Repú,_Plica, 
acreditam no plano de estabilização econô
mica --mais da metade dos brasileiros. O 
Presidente, portanto, tem legitimidade e tem 
popularidade. Entretanto, a popularidade 
não é condição sine qua non para a existência 
da legitimidade. Fosse assim, iríamos ver os 
governantes navegando ao sabor dos c;apri
chos da opinião pública, atendendo sempre 
àquilo que a população quisesse~ e afteríamos 
aquilo que chamamos de populismo, que é 
ex:atamente o ç:-omportamento de alguém, 
eleito ou não, ·em absoluta sin_tonia com os 
caprichos da população~ virundo-se daqui pa
ra lá ao sabor dos ventos da oscilação da 
opinião P'uõlica, como se fosse um biruta de 
aeroporto. Um Presidente da República tem 
o dever de ser um estadista,.de ser um Chefe 
de Governo e também um Chefe de Estado. 
E tem o dever de enfrentar, se for necessário, - i . 

a própria impopularidade nas açôes de gover
no, se ele entender que assim, passando pela 
impopularidade eventual, poderá chegar ao 
destino desejado por todos os bra~ileiros. Na 
-verdade, isso não está ocorrendo. Pelo con
trário, a população, mesmo aqueles que so
freram os ónus do que se denominou tantas 
vezes, erradamente, de confisco, de apropria

. ção indébita~ de empréstimo compulsório -
não é nada disso, na verdade foi um bloqueio 
temporário da poupança, salvando daqueles 
que a tinham depositado, porque, se prosse
guíssemos, íríamos tranformar essas poupan· 
ças_.em pó -, mesmo na voz daqueles que 
sofreram com esse Plano, há uma manifes· 
tação, sempre um pano de fundo: acredito 
no Plano, acredito que vai dar certo, mesmo 
porque temos que torcer para que isso acon
teça. o-Presidente da República se dispõe 
a enfrentar um cipoal de cris.es~ como Presi
dente nenhum enfrentou na História republ\-

___cana.,_ V. Ex'_sabe, todos particípamos de uma 
campanha política e todos falávamos a me,s
ma coisa: é preciso acabar com a ciranda fi
nanceira, é preciso alongar o perfil da dívida, 
é preciso tribut(l.r o_s ganhos de capital, é pre
ciSo emagrecer o Estado, é preciso moder
_nizar. o Estado brasileiro, é preciso levar a 
justiça spcial ao País. Tudo isso pregávamos 
na campanha, e o Presidente. da Reptiblica 
se dispôs a enfrentar esse cipoal de crises, 
começançlo a enfrentar três aspectos conjun
turais: a dívida interna, a inflação e, agora, 
a questão do endividamento externo. A hipó· 
tese da eventual insatisfação de setores na 
sociedade brasileira seguramente náo vai ar
n!fecer o ânimo do Presidente da República, 
sobretudo tlão vai tomar de Sua Excelência 
a legitimidade que continuará tendo ao longo 
do seu mandato. Quer dizer, com essa legiti
midade, Sua Excelência esgrime na luta, no 
enfrentamento das crises todas_Essa legitimi
dade nã_o se esyai na fugacidade de um tempo 
em que a impopularidade poderá ocorrer. 
Nã.o acontecerá tamb#m porque esse é um 
Governo ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-(Faz soar a campainha.) 

O Sr. José Ignaclo Ferreira- Foi um longo 
pronunciamento. Embora na brevidade ne
cessáiía de um aparte, estou tentando coloCar 
a questão ... 

O SR. PRE;SIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Nobre Senador, a Presidência se sente na 
obrigação de dizer que a brevidade do aparte 
de V. Ex~ está extensissima, e temos pouco 
mais de __ 15 minutos para tenninar " sessão. 
O orador está tendo o seu tempo inteiramen
te ocupado por esse longo aparte de_ V. Ex:• 
Quero tethbrar a V. Ex~ coro a devida delica
deza. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Como disse· 
outro dia o Senador Cid Sabóia de. Carvalho, 
talvez eu· mude de nome e ;me vá chamar 
José J&nácio Siso! ... 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Como, aparteante? ~ 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Ou <Jté José 
Ignácio Pompeu de Sousa, porque V. Ex", 
também, é extremamente generoso com o 
seu tempo quando aparteia. Mas ag~adeço 
a V. Ex• e vou ser breve.. V. Ex· preside 
e tem o meu respeito. Este é um Governo 
que não tem ffi(i!do de enfrentar o cartel do 
cimento, não tem medo de enfrentar o cartel 
das montadoras, não tem medo de enfrentar 
os sonegadores de impostos, não tem medo 
dos enfrentamentos diversos que um governo 
precisa. 

VimOs, agQra, há pouco, até questões de 
natureza militar foram enfrentadas, afirman~ 
do a autoridade do Senhor Presidente da Re
pública. 

Nobre Senador José Fogaça, o que tem 
que ser feito será realizado. O Presidente da 
República é um homem que tem projeto de 
poder, que tem uma visão clara do exercício 
do seu poder e do exercício da sua autori~ 
dade. Vai exercê-Ia até o último dia do seu 
mandato, convencido de que está desempe· 
rihando a tarefa que o povo lhe confiam. To
dos esse fatos que hoje atordoam V. Ex~ e 
que o trazem ã tribuna para manifestar a sua 
preocupação, como o fazem também compa
rtheiros do Partido de V. Ex•, ao qual já me 
filiei no passado, é porque rememoram aque
les tempos do Plano Cruzado, no Plano Ve
rão, do Plano- Bresser, e que certamente fa
zem V.·Ex~·e outros membros do PMDB se 
assustarem, porque durante todo esse tempo 
o PMDB viveu três planos e não conseguiu 
tirar o País do atoleiro. Ao longo desses três 
planos, o País mergulhou ainda mais fundo 
no atoleiro. Agora estamos numa tentativa 
- que dará certo - de tirar o Paí:>. ·afinal, 
da_dificuldade em que se encontrava. E é 
.f!~-t~ quarto plano que dará certo, e esp~ro 
que co_ro ci colaboração do Pe~rtido de V. Ex .. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado. V. 
Ex~ fez um longo aparte. Eu, inclusive, con
sigo Jembrar-me de boa parte dele, do final, 
mas foi tão longo que me esqueci do inicio. 

Só posso adiarttar que de tudo que V. Ex·' 
disse, na verdade, há um reforço Jos meus 
argumentos, Em tudo que V. Ex' colocou 
há um fortalecimento daquilo que venho di
zendo da tribuna! ou seja, este Governo tem 
a prentenção de, num passe de mágica. !!ffi 
dois, ou três meses, elíminar todos os proble~ 
mas existentes no País. V. Ex' tem razão, 
este Governo enfrenta, abre vária<; frentes 
çle_ briga, muito mais com retórica do que 
com fatos. Porque, para este Governo, esta 
é a impressão .que se tem, mais importante 
é o impacto do que o resultado, mais impor
tailte'ê a versã~ do que. o fato. Cartel de 
cimento está sendo enfrentado - cartel de 
cinfento é"stá aí intocável no País; montadoras 
estáo sendo enfrentadas- continuam intocá
Veis, os preços dos automóveis continuam su
bii1do, é um setor que desafia o Governú, 
que não tem nenhum instrumento para elimi
nar esse processo oligopóllco que se e!>tabe
lece, hoje, na economia brasileira. 

Por outro lado, o Gove~no diz qUe vai redu
zir o défic~t Pó.blico para 2% do PIB, quando 
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as medidas iniciai:. torriadas foram muito mais 
de grandt' expressão jornalística, mas de qua
se nenhuma expressão como um verdaâeiro 
ajuste fisCal. 

V. Ex• há de convir comigo, hoje não temos 
nenhuma segurança de que o déficit público 
foi devidamente enfrentado. O que há é uma 
larga divulgação de cortC de mordomias, de 
corte do uso de automóveis. venda de imó
veis, de mansões. No entanto, não se tem 
notícia ainda de que alguma mansão, uma' 
só que seja, tenha sido vendida. Sequer se 
tem notíciaa de que esse tipo de medida tenha 
funda e real repercussão na reôu.ção do déficit 
público. 

O Governo sai em buscã de autofinanciar
se, porque os cruzados, sabemos, não finan
-ciam o déficit. Para financiar-se, financiar os 
seus gastos, o Governo preCisa de cruzeiros. 
E não há indício mais Visível disso do que 
o estágio hoje atiflgido, por .exemplo, pelo 
m:er. Hoje, o giro- diáriO do dinheiro jãestá 
na ordem de 7% ao mês. · 

Ora, se o Governo diz que a inflação é 
zero e o over já" .está em 7%, isto é mais 
em termos reais do que havia no período in
flacionário. O ganho real do over, hoje, é 
maior - do ponto de vista do ganho real 
- do que no período inflacionário, o que 
significa dizer que o Governo -está em busca 
de financiamento para- Um déficit ainda exis· 
tente. E esse financiamento tem que ser Iii to 
em cruzeiros, -porque aqueles .cruzados escri
turais, bloqueados no. Banc_o Central, são 
uma ficção eScriturai, uma ficçãO cóiltábil, 
.que sabemos não existe. 

Portanto, o que me apavora, o· .que me 
assusta - e isso -está trazendo os brasileiros 
com o coração na garganta - é o fato de 
que e..c;te Governo cria muita espetaculosida
de em torno de si. ~ um Presidente muito 
obcecado pela sua imagem, pela formação 
de uma aparência, de uma fabricação tte apa
rências. Mas é .um Go1temo de poucos resul
tados concretos, no que tange a um v-erda
deiro controle, a uma v-erdadeira .estabiliza
-ção da economia. 

EstoU -dizendo issõ- pOrque essas informa
-ções, esses aspectos doentios do Governo 
aparecem em coisas até menores, em coisas 
pequenas, mas que-são grandes, são profun
das na sua essência. 

Quando o Presidente da República enco
menda um parecer que lhe dá prioridade con
situcional de nomear os primeiros três Minis
tros do Tribunal de Contas, aí não está -_e:ffi 
jogo o destino da Nação nem -à estabilidade 
da economia, tampouco a preservação das 
instituições democráticas. Essa obsessão só 
existe porque é um Governo dominado pelo 
autofascínio, por um narcisismo político ja
mais visto neste País; é um Governo que pre
-cisa ter a centralização absoluta do poder-
-e há algo de doentio p.esse comportamento. 

Eu acho até que os espeiáculds dominicais 
que o Presidente dá ao País s'ão apenas um 
reflexo disso __:_eu diria até um pouco mais: 
inconseqüentes. Mas a matriz que nutre, que 
alimenta esse -comportamentO é a do autofa.s
cínio, do perigoso :n~isismo _políticq, gera-

dor das' aUtocracias e-das ditaduras. É o __gér
men gue precisamOs <lenunc1ar e -combater 
agora e_,-se possível, modificar. corrigir, evi
tar, para que o País não venha a soçobrar 
num iuturo próximo. 

Pergunto-me o que há - e isto foi dito, 
hoje, pelo Senador Alexandre Costa -de im
-portante em nomear, a ferro e fogo, um Go-
-vernador âo Amapá? O que isso desequilibra 
as relações político-:inst1tudon:iis ao País? O 
.gue isso representa do ponto de vista da esta
bilidade política do Governo, da sua legitimi
.dade, da implementação das suas medidas 
políticas .e económicas? Diria que é um per
-"Ctntual absolutamente desprezível. A taxa de 
.importância dessa decisão ê quase nula, dian
te do conjunto dos interesses mi.C:ionais. 

No entanto, o Presidente da República é 
-capaz de espezinhar a Constituiçã-o Federal, 
.de criar artifícios Jurídicos absolutamente 
inaceitáviis, atropelando o texto constitucio
_nal, s6 para ter o poder de nomear, de exercer 
-o-seu autofascínio, o seu narcisimo, a sua 
obsessão pelo -centralismo. E esta fonTia 
"doentia que asSUta, Senador José Ignácio Fer
reira. E ela se revela em tudo. Revela-se nas 
relações dõ Presidente da República com o 
Congresso Nacional. Quando o Presidente 
Collor de Me \lo fica sabendo que o Congresso 
Nacional poderá modificãr uma me-diaa pro
_visória, Sua Excelência faz algo inédito, que 
nem o -ex-Presidente José Sarney jamais fez: 
eaita medida pro.visória para revõgar meaiaa 
provisória, que por -sua 'iez alterava outra 
medida provisória, ou seja, a obsessão pelo 
:contrOle absoluto da situação é·tal que esses 
pequenos erros, esses pequenoS deslizes, J11aS 
_de funda re_percussão, a-cabam ocorrendo. 

nvessemos "nOs uril OGovémo aisposto a as
·sentar-se em bases mais sólidas, de convocar 
os setores sociais mais re_presentativos, os 
Partidos políticos .com assento no Congresso. 
os sindicatos e chamá-los para um grande pro
jeto nacional, talvez fosse um Governo de 
muito menos impacto, fosse um Governo de 
muito menos 1bope, de muito menos emula
.ção, do ponto de vista das reações da opinião 
pública, mas seria seguramente Um Governo 
-mais tranqüi1izador, mais sólido nas suas 
perspectivas de futuro. E, isto, infelizmente_, 

.não temos. 

O Sr. Afonso Sancho --Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com toda a hon
ra, Sr. Presidente, gostaria de dar ~a palavra 
ao nobre-Senador Afonso Sancho. E o último 
aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
ífilzencJ_q_ soar a campainha) --Acontece que 
s6 temOS mais três minutos de s_essão, e o 
precedente do "breve aparte" havido ante-. 
dormente não permite mais nenhum. 

O Sr. Afonso Sancho- Sr. Presidente, está 
V. E~ tolhendo o direito de se dar um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Infelizmente os 
apartes n~o sã~ tão breves. 

-o SR. PRESIDENTE .(Pompeu de SoUsa) 
-temos apenas mais ·três rriinutos para en-
cerrar a sessão, nobre Senador Afonso-san
cho. 

O SR _JOSÉ FOGAÇA - V. Ex"' haveni 
de falar um minuto, pe;rmitindo que eu encer· 
.re_, .depois, o meu pronunCiamento. 

O Sr. Afonso -Sancho- Eu não diria um 
minuto_, quem--s-<~.be um pouco mais ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Se V. Ex' ultra· 
passar um minuto, não poderemos sequer.en
.cerrar a sessão. 

O Sr. Afonso Sancho- Senador José Foga
ça. V .. EX" sabe do respeito que merece, nesta 
casa. os seus pronunciamentos, mas aCredito 
que;neste momento, V. EX" estifínCorriliido 
em umagrave injustiça ao -sr. Presidente da 
República, porque, antes de Sua Excelência 
assumir, dizia-se exa:tamente isso que se estã 
fazendo hoje, que era choque, que era reces
são, que eram medidas amargas. O "Presi
dente fez isto ,e, .com :isto, vieram a<; canse~ 
qüêncías. V. Ex~ .estranha que este já caindo 
o percentual de admiração à pessoa-do Presi
dente. Acho que o percentual ainda está mui
to alto,_porque a coragem com que Sua Exce
lência tem .enfrentado e mandado prender 
gente importante e tomado providências con· 
tra os_gru_po.s nacionais e·intemadona:is, -sem
pre firme em todas as suas posições, pois não 
recua ... V. EX"-sabe que autOrizar o exame 
de demissão de 360 mil funcionários faz cair 
realmente aquela admiração, porque ·todos 
pensam em si e não no interesse da Nação. 
Penso que o prazo é muito pequeno -.é 
pequeníssimo- para se ter, a esta altura~·· 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Um momento, Sr. Presidente, vou concluir 

já. V. Ex~ já foi mais generoso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Só temos um minuto para ·encerrara sessão 
.e V. Ex" já teve tempo de terminar s_eu aparte. 

O Sr. Afonso Sancho - V. Ex• ·já foi mais 
generoso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não sou eu, é o Regimento. Temos que 
encerrar a sessão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Peço a V. EX' 
.Conclua, não _por uma descortesia, mas por
_que o tempo assim o-exige. 

O Sr. Afonso Sancho- Eu ia rebater, pon
to por ponto, o que V. EX" disse, mas não 
me é permitído. De forma.que quero dizer 
a V. Ex" que tenha um pouco de paciência, 
ern.-59 dias não se resolve o problema de um 
País-continente, onde os erros se acumula
vam. E V. Ex' sabe pQrquê. Porque houve 
um grande Partido qU·e esteve à frente do 
Governo e não resolveu -esse problema. (O 
Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

De forma que; em.outra oportunidade, vol
tarei e o Presidente S'"erá mais generoso, por
.quç S. Ex• agora não o está sendo. 
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O SR~ PRESIDENTE (Pompeu de So_usa) 
-V. Ex~ se inscreverá e fará um longo discur-
so, se quiser. · 

O SR. JOSÉ FOGAÇÁ - O nosso Presi
dente está premido pelo relógio e nãÕ temos 
realmente como fugir da inexorabilidade do 
tempo. ~ 

Quero apenas dizer a- v. Ex~. nobre Sena
dor Afonso Sancho, que não estou sendo in
justo com o Presidente, estou dando à situa
ção atual o tratamento que entendo devo dar, 
o alerta, o chamamento de atenção. 

O Sr. José Ignácio Ferreira -·sr. Presi
dente, peço a V. Ex• prorrogue a sessão por 
quinze minutes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Temos· -uttfã-sessão dO -congresso convo
cada para às 18 horas e 30 minutos, exata· 
mente agora. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA- Veja V. Ex• que 
o meu pronunciamento é tãO generoso· que 
o Líder do Governo consegue fazer_ questões 
de ordem a V. EX" no meio do meu pronun
ciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-EXato. APresidénciasoticita a V. Ex• con
clua o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. J'res.idente, 
Srs. Senadores, de fato não estou sendo duro 
nem injusto com o Presidente. Estou recla
mando, alertando, chamando a ateiÍção para 
o fato de que ou este Governo se legitima 
pela sua capacidade de dividir responsabi
lidades, de compartilhar decisões, de aproxi
mar-se do Congresso e da sociedade, ou, en
tão, muito cedo, o único fator coni o qual 
conta para sua sustentação lbe fugirá sob os 
pés e quem pagará, dura e _sacrificialmente, 
essa tragédia não será o próprio Governo 
nem o próprio Presidente. Será, o povo brasi-
leiro. (Muito bcim!) · 

Durante o discurso do.Sr. José Fogaça, 
o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa 
a cadeíra da presidência, q?te é oCupada 
pelo Sr. Pompeu de Sol_{sa, 3<' Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n? 224, de 1989-Complementar, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que 
estabelece condições para a aposentadoria es
pecial dos servidores públicos civis da União, 
Estados, Municfpios e do Distrito· Federal, 
bem como dos trabalhadores regidos pela 
CLT, conforme o disposto, respectivamente, 
no § 1~ do Art. 40 e no inciso II dQ-_;\rt. 
202 da Constituição Federal. 

Ao projeto não foram oferecidas emen'das. 
A matéria será incluida em ordem do dia, 

·oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- 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 Câ
~ara dos Deputados. 

O SR .. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a,presente sessão, _designando para a ordiná
ri_a de a_ma!lhã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- N" 35. DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno. 

bisCU-ssãO~--e-m turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 35, de 1990 - Comple· 
mentat ,'de autori<l do Senador Márcio Lacer
da, que dispõe sobre o adicional ao Imposto 
de Renda, de que trata o inciso II do art. 
155 da Constituição Federal, tendo 

PARECER, preliminar, de Plenário, da 
Comissão __ _ . 
· ·· :_ de Assuntos Econômico~ solicitando au
diência da Comissão de-Constituição, Justiça 
e'Cidadania. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n" 106, de 1990, de extinção ~a urgência.) 

-2-

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nc' 23, DE 1986 

(lncluído em Ordem do Dia a" os termos do 
art. 376, e, do Regimento Interno.) 

Votação, em tur.no único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 23, de 1986 (n" 121i86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do acordo sobre sanidade animal em 
áreas de- fronteiras, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
q Governo da República da Colômbia, a 16 
de junho de 1985, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário, da Comissão 

na!. 
de Relações Exteriores e Defesa Nacio-

-3-

l'ROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'9, DE 1988 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 376, e, do Regimento I.nterno. 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 9, de !988 (n~ 10/88, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do acordo básico entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Programa 
da Alimentos da Organização das Naç6~s 
Unidas para Alimentação e Agricultura.- , 
FAO, referente à ajudá do Programa Mun·' 
dial de Alimentos, celebrado em Brasi1ia, a 
2 de fevereiro de 1987, tendo 

PARECER, sob Jl~ 296, e oral_, das _Comis
sões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pe
la constitucionalidade; e 

- de Relações Exteriores e Oefesa Nado· 
nal, favOráveL 

-4-

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'' 60. DE !989 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
ait. 376, e, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 60, de 19/N (n'' 60/89, 
riã. Câmara dos Deputados), que aprova o 
teXtO do ·:Ac_9rdo de Cooperação Cientffica, 
Técnica e TecnologíCa- eritre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Cuba, celebrado em Haya
na, em 18 de março de 1987, teÍldo_ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em 
Plenário, da Comissão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacion~l 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo .n" 63, de 1989 (n" 123189, 
na Câma:ra dos Deputados), que ratifica o 
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados 
e dá outras providências, tend~ 

PARECER FAVORÁVEL, >ob n" 84. de 
1990, da Comissão 

- de ConstitP)çii_o, Justiça e Cidadania. 

-6-

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF 
N•' 31, DE 1989 

(Nos termos do art.. 10, § 4", in fine, da 
Resolução 11'1 157, de 1988.) 

Votação, em turno único. do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do DF n" 31, de 
1989, que dispõe· sobre a alienação de imóve_is 
residenciais do Distrito Federal e a utilização 
dos recursos dela. or~undos. 

-7-

Votaçáo, em turnó único, do Requerimen
to n~" 91, de 1990, de autoria do Senador Car
los Patrocínio, .solicitando, nos termos regi
mentais, a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado n~" 26,. de 1988, e 57, de 
1989, dos Senadores Edison Lobão e. Carlos 
Alberto, respectivamente, que normatizam 
as compras govemamentaJs jUnto às indús
trias de pequeno porte._ 

- 8-~ 

Votação, em truno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 75. de 1989,. de iniciativa da 
ComíSsãO do Distrito Federal (apresentado 
por sugestão do Deputado Geraldo Campos), 
que ,veda construção em Brasilia, nos locais 
e nas condições que .rnencíona, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL. sob n"' 110, 
de 1990, da Comissão 

- do Distrito Federal. 

-9-
-Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF no 20, de 1990, de iniciativa do 
Governador· do Distrito Federal, que intro· 
duz ;1lterações na Lei n~ 7, de 29 de dezembro 
de 1988, e dá outras providências, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL;·sob n' 109, 
de 1990, da CSinissão 

- do Disl:rito Federal. 

-lO-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à ConstifUTÇão n" 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta parágra-
fo ao art. 159 e a(tera a redação do inciso 
II do art. 161 da Constituição Federal. 

-II-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição no 4, de 1989, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros 
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6" 
ao art . .s_o_do Ato das Disposiçõ_es Constitu
cionais Transitórias. 

- 12-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda ã Constituição n~ 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos Meildonça e ou~ 
tros 24 Senhores Senadores, que acrescenta 
artigo ao texto constitucional prevendo a cria-

ção e definindo a competência do .Conselho 
Nacional de Remuneração Pública. 

- 13-

Votaç"ãõ;-·em: prim:eiró turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n'·' 1 de 1990, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda e oUtros 
senhores Senadores, que acrescenta disposi
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituiçáo Federal. 

-14--

DiscUsSão, em turno únieo, do Projeto.de 
Lei da C;i.marª_ n~ 91, de 1989 (n1' 188/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que concede anistia às 
pessoa<> envolvidas nos fatos que menciona, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n''85, de 
1990, da Comissão 

..:.... de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-IS-

Discussão, em turnO único, do Projeto de 
Lei do DF nv 15, de 1990, de iniciativa do 
Governad9,r do Distrito Federal, que altera 

dispositivos da Lei n1' 66, de 18 de dezembro 
de 1989, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• lll, de !990, da Co
missão 

- do Distrito Federal, favorável ao projeto 
com emendas que apresenta de n'.s 1 a 4-DF 
e acolhendo as de n\'S 6 e 7-DF, apresentadas 
pelo Senador Pompeu de Sousa no seu voto 
em separado. 

- 16-

Discussão, em turno úníco, do Parecer n'·' 
78, de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadap.ia, concluindo pelo indeferi
mento do Ofício· s/n_", de 1988, do Supremo 
Tribunal Federal, solicitando a prévia licença 
a que alude o§ 1~ do art. 53_ da ConstituiçãO 
Federal, para dar prosseguimento ou não ao 
Inquérito no 385-9, indícíando o Senador Ola
vo Pires. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sesslío às 18 horas e 35 
minutos.) 


